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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
พ.ศ.2556
ภาคผนวก ข ข้อบังคับสภากายภาพบําบัด ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันต่างๆ
เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ.2556
ภาคผนวก ค ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552
ภาคผนวก ง เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
ภาคผนวก จ คําสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ 301/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
ภาคผนวก ฉ สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
ภาคผนวก ช เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

4. วิชาเอก
ไม่มี
5. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
142 หน่วยกิต
6. รูปแบบของหลักสูตร
6.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556
(ภาคผนวก ก) และสอดคล้องตามข้อบังคับสภากายภาพบําบัดว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ข)
6.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและตําราเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
6.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ตาม
เกณฑ์ประกาศของมหาวิ ทยาลั ยเรื่ องการรั บสมัครสอบคัดเลือกบุ คคลเข้ าศึ กษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชากายภาพบําบัด และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
ในส่วนของภาคบรรยาย คณะฯ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกสถาบันมาบรรยายในแต่ละหัวข้อ
ตามความเหมาะสม ส่วนของการฝึกงานทางคลินิก คณะฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานกายภาพบําบัดของชุมชน
โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า ในลักษณะของการส่งนักศึกษาฝึกงาน โดยใช้เป็น
สถานที่ฝึกงานภาคสนาม ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรหรือบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ
โดยถือเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
6.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาํ เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 และผ่านการ
ปรับปรุงเมื่อปีการศึกษา 2546 ปีการศึกษา 2552 และครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2555 สําหรับการปรับปรุงปี
การศึกษา 2559 ได้รับความเห็นชอบจาก
 คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษา เห็ น ชอบให้ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะกายภาพบําบัด ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่
17 พฤศจิกายน 2557
 คณะกรรมการวิชาการประจําคณะกายภาพบําบัด เห็นชอบให้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
 คณะกรรมการบริห ารวิชาการมหาวิ ทยาลั ยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกี ยรติ ให้ ความเห็นชอบ
ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 ในปีการศึกษา 2561
9. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
นักกายภาพบําบัดและอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อ – สกุล

5. อ.สมนึก ส่งวาณิชย์

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

1100400055136

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

M.Sc. Applying Physiotherapy
(Paediatric) , Sheffield Hallam
University, UK (ค.ศ. 2011)
- วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2549)

-

11. สถานที่จดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ 18/18 ถนนบางนา - ตราด กิโลเมตรที่ 18 ตําบล
บางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
1) การเรียนการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางกายภาพบําบัด
ที่คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2) การฝึกปฏิบัติในด้านการรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ จากสถานการณ์จริงในหน่วยงานที่มี
การปฎิบัติงานกายภาพบําบัด เช่น โรงพยาบาล สถานพยาบาล ชุมชน คลินิกส่งเสริมสุขภาพและ
ความงาม
3) การฝึกปฏิบัติในด้านการรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพจากสถานการณ์จริงในชุมชน และ
โรงงานอุตสาหกรรม
12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สืบเนื่องจาก ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) จะมีการจัดตั้งประชาคมสมาคมอาเซียน (ได้แก่ ไทย
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า รวม 10 ประเทศ) โดยมี
เป้าหมายให้เกิดตลาดและฐานการผลิตเดียว ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานฝีมือ
รวมถึ งเงินทุนระหว่ า งกั นอย่างเสรีมากขึ้ น นอกจากนี้ สถาบันอุ ดมศึกษาไทยต้ องเตรี ยมความพร้้ อมสํ าหรั บ
“ศตวรรษแห่่งเอเซีย” ซึ่งมีจีนและอินเดียเป็นส่วนสําคัญ
การจั ด ตั้ ง ประชาคมสมาคมอาเซี ย นจะก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในด้ า นการศึ ก ษาและการ
สาธารณสุ ข อย่ า งมาก ในฐานะที่ ป ระเทศไทยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสมาคมอาเซี ย น จึ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยต้องมีการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าหรือสูงกว่าประเทศ
อื่น ๆ ในสมาคมอาเซียน เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต
ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
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12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มุ่งเน้นผลิตบุคลากรให้มี
ความสามารถในการปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกา
ภิวัตน์ บัณฑิตสามารถเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเอง และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ไทยที่ส่งผลให้การปรับตัวของอุดมศึกษาต้องทํางานกับภาคการผลิตจริง ส่งผลให้การจัดการศึกษาต้องมุ่งไปสู่การ
ั หาอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ มีการ
เพิ่มระดับความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ปญ
ฝึกงานในรายวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บัณฑิตให้มี
ทักษะการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 (21 century skills) ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R (Reading
(การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic)) และ 4C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์,
Communication- การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์) อันจะส่งผลให้
บัณฑิตเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเข้ากับลักษณะของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ภาวะที่มีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ทําให้มีภาระในการดูแล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
วิชาชีพกายภาพบําบัดสามารถมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพ ให้ผู้สูงอายุมีร่างกายที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่่งเสริมผู้สูงอายุให้ยังมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจได้
โลกยุคสารสนเทศ เป็็นสังคมไร้พรมแดน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการจัดการเรียนการ
สอน สื่อในการค้นคว้าหาข้อมูล หรือสื่อในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนมีบทบาทมากขึ้น การส่งเสริม
ให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นส่วนสําคัญในการจัดทําหลักสูตร
จากการประกาศของ World Confederation of Physical Therapy ในปี 2011 ถึงคํานิยามของ
วิชาชีพกายภาพบําบัดว่า “ Physical therapy provides services to individuals and populations to
develop, maintain and restore maximum movement and functional ability throughout the
lifespan. This includes providing services in circumstances where movement and function are
threatened by ageing, injury, disease or environmental factors. Functional movement is central
to what it means to be healthy.” ดังนั้น การรักษาทางกายภาพบําบัดจึงควรมีการปรับเปลี่ยนไป เป็นการ
ดูแลผู้รับบริการตลอดช่วงอายุ โดยเน้นการดูแลในด้านการเคลื่อนไหวสําหรับการใช้ชีวิตประจําวัน หลักสูตร
กายภาพบําบัดในปัจจุบัน จึ งควรเน้ นในด้านการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว การรักษาโดยใช้หั ตถการและการ
ออกกําลังกาย
13. ผลกระทบจากข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
13.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นที่จะผลิตนักกายภาพบําบัดที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
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ที่กําหนดโดยสภากายภาพบําบัด มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ทางกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวม มีความสามารถใน
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต
13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการผลิตบัณฑิต
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อรับใช้สังคม

14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดพื้นฐานวิชาชีพ คณะฯ ได้รับความ
ร่วมมือจากคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลําดับ สําหรับหมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนรายวิชาของคณะอื่น ๆ ได้ตามความสนใจ
นอกจากนี้คณะฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ จึงได้เปิดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพใน
หมวดวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาจากคณะอื่น ๆ ได้เลือกเรียนตามความสนใจ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงการรับใช้สังคม มีความรู้ทางกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวม
สามารถเรียนรู้ต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ากายภาพบํ า บั ด มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. มีศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพกายภาพบําบัด และคุณค่าแห่งตน
2. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดและการดํารงชีวิต
3. มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการประกอบวิชาชีพ ตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชี พ
กายภาพบําบัดและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
4. สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีศักยภาพ
5. สามารถพัฒ นาตนเองโดยการศึ กษา ค้ นคว้ า
และเรี ย นรู้จ ากแหล่ งข้อมู ล ต่า งๆ อย่า งมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางการ
รักษาทางกายภาพบําบัด
6. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
7. มีความสามารถทํางานเป็นทีม เป็นผู้นํา ผู้ตาม และผู้ประสานงาน สามารถทํางานกับสหสาขา
วิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รในครั้ ง นี้ มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะผลิ ต นั ก กายภาพบํ า บั ด ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่กําหนดโดยสภากายภาพบําบัด มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ทางกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวม มี
ความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต คาด
ว่าจะแล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนฯ ภายใน 5 ปี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1) แผนการส่งเสริมการจัด
การเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1) มีรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ 1) จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอน
บูรณาการ
แบบบูรณาการ
2) จัดทําโครงการบูรณาการ ระหว่าง 2) จํานวนโครงการบู รณาการ ระหว่าง
การจั ด การเรี ย นการสอนและ
การจั ดการเรี ยนการสอน การวิ จั ย
ภารกิจอื่นๆ ของคณะฯ
การบริการวิชาการ และการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
1) มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการสอนของ 1) จํ า นวนโครงการการพั ฒ นาทั ก ษะ
อาจารย์ในด้านต่างๆ เพื่อให้ บรรลุ
การสอนและการประเมิ น ผลของ
ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับ
อาจารย์
ปริ ญ ญาตรี สาขากายภาพบํ า บั ด 2) รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของหลักสูตร
พ.ศ. 2556

2) แผนการพัฒนาทักษะ
การสอน / การประเมินผล
ของอาจารย์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขากายภาพ บําบัด พ.ศ. 2556
3 ) พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ เ ป็ น 1) สร้างทักษะทางวิชาชีพระดับ สากล 1) การสร้ า งทั ก ษะทางวิ ช าชี พ และ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้าน วิชาการ 2) ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการ โดยมี
วิชาการระดับสากล
และวิชาชีพ
อาจารย์จากคณะฯ เป็นวิทยากร
1.1 จํานวนโครงการจัดอบรมวิชาการ
จากสถาบันต้นแบบ
ต่างประเทศ
1.2 จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ และ/หรือได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
2) จํ านวนโครงการบริ การวิ ชาการที่ มี
อาจารย์จากคณะฯ เป็นวิทยากร
4) สร้างบัณฑิตตามลักษณะที่ 1) จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1) จํ า นวนโครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
พึงประสงค์ตามกรอบ
เพื่อส่งเสริม
จริยธรรม จิตอาสา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
1.1 ด้านความศรัทธาและความ
2) จํ า นวนรายวิ ช าชี พ ทางกายภาพปริญญาตรี สาขา
เชื่อมั่นในวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2556
บําบัด และคุณค่าแห่งตน
ด้วยตนเอง ร้อยละ 90
1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3) ผลการประเมิ น จากผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
1.3 ด้านการรับใช้สังคม
มีระดับการประเมินไม่ต่ํากว่า 3.51
2) พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเองในรายวิชาต่างๆ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 ระบบการศึกษา (ภาคผนวก ค) โดย
แบ่งแต่ละปีการศึกษา ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 แต่ละภาคมี
ระยะเวลาเรียนไม่ต่ํากว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ตามแผนการศึกษากํ าหนดให้มี รายวิชาฝึกงานกายภาพบําบัด 3 ในภาคฤดูร้อนของปี การศึ กษาที่ 3
นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สภากายภาพบําบัด และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกําหนด
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ํา
2.3.2 นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นระดับอุดมศึกษา
ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
2.4.2 ปรับปรุงหลักสูตรรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
2.4.3 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
2.4.4 จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปี
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
รวม

2559
120
102
87
74

2560
120
102
92
74

383

388

ปีการศึกษา
2561
120
102
92
88
402

2562
120
102
92

2563
120
102
92

88
402

88
402

หมายเหตุ 1. แผนการรับนักศึกษา พิจารณาเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมีนักศึกษาเต็ม
หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2562
2. คาดว่าจะมีนักศึกษาลาออกประมาณ ร้อยละ 15
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2.6. งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงการศึกษา + ค่าลงทะเบียน
จํานวนนักศึกษา (คน)

2559

2560

ปีงบประมาณ
2561

2562

2563

383
388
402
402
402
32,555,000 32,980,000 34,170,000 34,170,000 34,170,000

รวมรายรับ (บาท)

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ก. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร
2. อาจารย์ประจําร่วมสอน
3. ค่าใช้จ่ายดําเนินการ (ห้องเรียน)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง *
รวม ก
ข. งบลงทุน
1. ค่าหนังสือ/ตํารา/วารสาร
2. ค่าครุภัณฑ์
3. วัสดุ / อุปกรณ์ทางการศึกษา
รวม ข
รวม (ก)+(ข)
จํานวนนักศึกษา **
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (บาทต่อปี)
หมายเหตุ * หมายถึง

**

หมายถึง

2559

2560

ปีงบประมาณ
2561

2,000,000
7,500,000
3,330,000
6,895,884
19,725,884

2,100,000
7,875,000
3,127,500
6,985,870
20,088,370

2,205,000
8,268,750
3,037,500
7,237,937
20,749,187

2,315,250
8,682,188
2,970,000
7,237,937
21,205,375

2,431,013
9,116,297
2,970,000
7,237,937
21,755,246

200,000
200,000
300,000
700,000
20,425,884
383
53,331.29

200,000
200,000
300,000
700,000
20,788,370
388
53,578.27

200,000
200,000
300,000
700,000
21,449,187
402
53,356.19

200,000
200,000
300,000
700,000
21,905,375
402
54,490.98

200,000
200,000
300,000
700,000
22,455,246
402
55,858.82

2562

2563

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เป็นค่าเฉลี่ยจากค่าใช้จ่ายส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน หนังสือ ค่าสาธารณูปโภค เอกสารประกอบการสอน
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด/รักษาความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายดําเนินงานความร่วมมือต่าง ๆ
จํานวนนักศึกษารวมทั้งหมด
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หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการกําหนด
รหัสประจําวิชา โดยใช้หลักเกณฑ์ คือ
1) รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี้
รหัสตัวอักษร
AN
CH
EG
GE
MA
PA
PH
PI
PS
PT
ST

ความหมาย
รายวิชาในหมวดวิชากายวิภาคศาสตร์
รายวิชาในหมวดวิชาเคมี
รายวิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาในหมวดวิชาคณิตศาสตร์
รายวิชาในหมวดวิชาพยาธิวิทยา
รายวิชาในหมวดวิชาฟิสิกส์
รายวิชาในหมวดวิชาจิตเวชศาสตร์
รายวิชาในหมวดวิชาสรีรวิทยา
รายวิชาในหมวดวิชากายภาพบําบัด
รายวิชาในหมวดวิชาสถิติ

2) รหัสตัวเลขของรายวิชาในหมวดวิชากายภาพบําบัด
เลขหลักพัน หมายถึง ชั้นปีที่รายวิชานั้นถูกบรรจุไว้ในแผนการศึกษาเมื่อจัดทําหลักสูตร
ครั้งแรก ดังนั้นตัวเลขจะประกอบด้วย 1, 2, 3, และ 4 แทนการศึกษา
ในแต่ละชั้นปี
เลขหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชาชีพ ได้แก่
หมายเลข 0
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6
หมายเลข 7
หมายเลข 8
หมายเลข 9

แทนกลุ่มวิชาเตรียมความพร้อมสําหรับนักกายภาพบําบัด
แทนกลุ่มวิชาการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย
แทนกลุ่มวิชาการรักษาด้วยมือ
แทนกลุ่มวิชาการรักษาด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบําบัด
แทนกลุ่มวิชาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
แทนกลุ่มวิชาทางระบบประสาท
แทนกลุ่มวิชาทางระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิต
แทนกลุ่มวิชาที่มีการฝึกงานภาคสนาม หรือการวิจัย
แทนกลุ่มวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ
สอนแบบบูรณาการ
แทนกลุ่มวิชาที่ไม่เข้ากลุ่มอื่น

เลขคี่ คือ
เลขคู่ คือ

เป็นวิชาบรรยายเท่านั้น
เป็นวิชาปฏิบัติ หรือบรรยายร่วมปฏิบัติ

เลขหลักสิบ หมายถึง การเรียนการสอนในรายวิชา

เลขหลักหน่วย หมายถึง จํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
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3.1.3 รายวิชา
ก.
ก.1

ก.2

ก.3

ก.4

Prerequisite

Corequisite

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Health and Development of Quality of
Life
GE 1082 โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต
Worldviews and Ways of Life
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
Psychology for Living

30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2(1/1-1/2-0)

-

-

2(2/2-0-0)

-

-

2(2/2-0-0)

-

-

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
Thailand in Contemporary World Events
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
Life and Sufficiency Economy
GE 1113 จีนศึกษา
Chinese Studies

7 หน่วยกิต
2(2/2-0-0)

-

-

2(2/2-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
Information Technology and Learning
MA 1003 คณิตศาสตร์
Mathematics
ST 1053 สถิติเบื้องต้น
Introduction to Statistics

8 หน่วยกิต
2(2/2-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

กลุ่มวิชาภาษา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
Thai Language and Communication
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
English for Communication 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2
English for Communication 2

9 หน่วยกิต
3(3/3-0-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)

GE 1053

-
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ข.
ข.1

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
AN 1283 กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกาย
Anatomy of Human Structure
AN 2182 กายวิภาคศาสตร์
Human Anatomy
BI 1042 ชีววิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด
Biology for Physical Therapy
CH 1343 เคมีเบื้องต้น
Introduction to Chemistry
CH 1351 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
Introduction to Chemistry Laboratory
EG 2822 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 1
English for Physical Therapy Students 1
EG 2841 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 2
English for Physical Therapy Students 2
EG 5333 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพ
English Listening-Speaking for
Professional Purpose
PA 2911 พยาธิวทิ ยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด
Pathology for Physical Therapy Students
PH 1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
Medical Physics
PH 1191 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ทางการแพทย์
Medical Physics Laboratory
PI 2191 จิตเวชศาสตร์
Psychiatry
PS 2323 สรีรวิทยา
Physiology
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Prerequisite

Corequisite

106 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
3(2/2-1/3-0)

BI 1042

-

2(1/1-1/3-0)

AN 1283

-

2(1/1-1/3-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

1(0-1/3-0)

-

CH 1343

2(1/1-1/2-0)

-

-

1(0-1/2-0)

EG 2822

-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

1(1/1-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

MA 1003

-

1(0-1/3-0)

-

PH 1183

1(1/1-0-0)

-

-

BI 1042

-

3(2/2-1/3-0)
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ข.2

กลุ่มวิชาชีพ
PT 1021 มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 1
Fundamentals of Physical Therapy 1
PT 1041 มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 2
Fundamentals of Physical Therapy 2
PT 2022 พื้นฐานการตรวจร่างกายทางกายภาพบําบัด
Basic Physical Therapy Examination
PT 2111 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย
Physiology of Exercise
PT 2143 ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์พื้นฐาน
Fundamentals of Biomechanics and
Kinesiology
PT 2162 ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์ทางคลินิก
Clinical Biomechanics and Kinesiology
PT 2163 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 1
Therapeutic Exercise 1
PT 2221 การนวดเพื่อการรักษา
Therapeutic Massage
PT 2322 การรักษาด้วยความร้อนและคลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้า
Thermal Physical Agents
PT 2701 ฝึกงานกายภาพบําบัด 1
Physical Therapy Practice 1
PT 2841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 1
Integration of Professional Practice
Concept 1
PT 3022 หลักการปฏิบัตงิ านกายภาพบําบัด
Principles of Physical Therapy Practice
PT 3163 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 2
Therapeutic Exercise 2
PT 3223 การขยับ ดัด และดึงข้อต่อ
Mobilization and Manipulation
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Prerequisite

Corequisite

-

-

1(0-1/2-0)

PT 1021

-

2(1/1-1/3-0)

AN 1283

-

1(1/1-0-0)

PS 2323

-

3(2/2-1/3-0)

AN 1283

-

2(1/1-1/3-0)

PT 2143

-

3(2/2-1/3-0)

AN 1283

-

1(0-1/3-0)

AN 1283

-

2(1/1-1/3-0)

PH 1183

-

1(0-0-1/4)

PT 1041

-

1(0-1/2-0)

PT 2701

-

2(1/1-1/3-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)

PT 2163

-

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

PT 2143

-

80 หน่วยกิต
1(0-1/2-0)
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PT 3343
PT 3433

PT 3441

PT 3512
PT 3521

PT 3532
PT 3541

PT 3553

PT 3623

PT 3701
PT 3711

การวินจิ ฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า
3(2/2-1/3-0)
Electrotherapy and Electrodiagnosis
กายภาพบําบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1
3(3/3-0-0)
Physical Therapy in Musculoskeletal
System 1
การจัดการทางกายภาพบําบัดในระบบกระดูก
1(0-1/2-0)
และกล้ามเนื้อ
Physical Therapy Management in
Musculoskeletal system
กายภาพบําบัดระบบประสาท 1
2(2/2-0-0)
Physical Therapy in Neurological conditions 1
การจัดการทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบ
1(0-1/2-0)
ประสาท 1
Physical Therapy Management in
Neurological System 1
กายภาพบําบัดระบบประสาท 2
2(2/2-0-0)
Physical Therapy in Neurological conditions 2
การจัดการทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบ
1(0-1/2-0)
ประสาท 2
Physical Therapy Management in
Neurological System 2
กายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหว
3(2/2-1/2-0)
และภาวะอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องในเด็ก
Physical Therapy in Pediatric
กายภาพบําบัดระบบหายใจ หัวใจ และ
3(2/2-1/2-0)
ไหลเวียนโลหิต 1
Physical Therapy in Cardiovascular and
Respiratory System 1
ฝึกงานกายภาพบําบัด 2
1(0-0-1/4)
Physical Therapy Practice 2
ฝึกงานกายภาพบําบัด 3
1(0-0-1/4)
Physical Therapy Practice 3
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Prerequisite

Corequisite

-

-

-

-

-

PT 3433

-

-

-

PT 3512

PT 3512

-

-

PT 3532

-

-

-

-

PT 2701

-

-

PT 3441
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PT 3721
PT 3731
PT 3764
PT 3861

PT 3913
PT 4032
PT 4412

PT 4611

PT 4702

PT 4772
PT 4782
PT 4792
PT 4821

ฝึกงานกายภาพบําบัด 4
Physical Therapy Practice 4
ฝึกงานกายภาพบําบัด 5
Physical Therapy Practice 5
ฝึกงานกายภาพบําบัด 6
Physical Therapy Practice 6
บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 2
Integration of Professional Practice
Concept 2
พื้นฐานวิทยาการทางการแพทย์
Basic Conventional Medicine
กฎหมายและการบริหารงาน
Law and Management
กายภาพบําบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
Physical Therapy in Musculoskeletal
System 2
กายภาพบําบัดระบบหายใจ หัวใจ และ
ไหลเวียนโลหิต 2
Physical Therapy in Cardiovascular and
Respiratory System 2
โครงงานพิเศษสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด
Senior Project for Physical Therapy
Students
ฝึกงานกายภาพบําบัด 7
Physical Therapy Practice 7
ฝึกงานกายภาพบําบัด 8
Physical Therapy Practice 8
ฝึกงานกายภาพบําบัด 9
Physical Therapy Practice 9
บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3
Integration of Professional Practice
Concept 3
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Prerequisite

Corequisite

1(0-0-1/4)

-

PT 3541

1(0-0-1/4)

-

PT 3623

4(0-0-4/24)

PT 3711, PT3721

-

PT 3731

1(0-1/2-0)

PT 2841

-

3(3/3-0-0)

-

-

2(2/2-0-0)

-

-

2(2/2-0-0)

PT 3433

-

1(1/1-0-0)

PT 3623

-

2(1/1-0-1/4)

-

-

2(0-0-2/12)

-

-

2(0-0-2/12)

-

-

2(0-0-2/12)

-

-

1(0-1/2-0)

PT 3764

-
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PT 4841

PT 4911
PT 4912
PT 4923

PT 4962

บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 4
Integration of Professional Practice
Concept 4
กายภาพบําบัดในการกีฬา
Physical Therapy in Sports
กายภาพบําบัดเพื่อสุขภาพและความงาม
Physical Therapy for Health and Beauty
กายภาพบําบัดในผู้สูงอายุและภาวะอื่นๆ
Physical Therapy in Geriatric and Other
Conditions
กายภาพบําบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ
Community Physical Therapy and
Health Promotion

1(0-1/2-0)

Prerequisite

Corequisite

-

PT4772
PT4782
PT4792

1(1/1-0-0)

-

-

2(2/2-0-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)

-

-

2(1/1-1/3-0)

-

-

เนื้อหาหรือสาระวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
มีจํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิชาชีพกายภาพบําบัด(ภาคผนวก ง)
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3.1.4

แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

BI 1042
CH 1343
CH 1351
GE 1053
GE 1072
GE 1082
GE 1102
GE 1112
MA 1003
PT 1021

ชีววิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด
2
เคมีเบื้องต้น
3
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3
สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2
โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต
2
ไทยกับสภาวการณ์โลก
2
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2
คณิตศาสตร์
3
มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 1
1
รวม
21
21 หน่วยกิต 28 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นปีที่ 1 ภาค 2

AN 1283
GE 1043
GE 1063
GE 1092
GE 1122
PH 1183
PH 1191
PT 1041
ST 1053

หน่วยกิต

หน่วยกิต

กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกาย

3
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3
จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
2
ฟิสิกส์ทางการแพทย์
3
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์
1
มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 2
1
สถิติเบื้องต้น
3
รวม
21
21 หน่วยกิต 27 ชั่วโมง/สัปดาห์
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จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
1
3
0
3
0
0
0
3
0
2
2
0
1
2
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
0
2
0
16
12
0

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ฝึกงาน
2
0
3
3
0
0
2
0
2
2
0
0
2
0
0
3
0
0
0
0
3
0
0
2
3
0
0
17
10
0
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แผนการศึกษา (ต่อ)
ชั้นปีที่ 2 ภาค 1
AN 2182
EG 2822
EG 5333
GE 1113
PS 2323
PT 2022
PT 2143
PT 2701

หน่วยกิต

กายวิภาคศาสตร์
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 1

การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
จีนศึกษา
สรีรวิทยา
พื้นฐานการตรวจร่างกายทางกายภาพบําบัด

ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์พื้นฐาน
ฝึกงานกายภาพบําบัด 1
รวม

2
2
3
3
3
2
3
1
19

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝึกงาน
1
3
0
1
2
0
3
0
0
3
0
0
2
3
0
1
3
0
2
3
0
0
0
4
13
14
4

19 หน่วยกิต 31 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นปีที่ 2 ภาค 2
EG 2841
PA 2911
PI 2191
PT 2111
PT 2162
PT 2163
PT 2221
PT 2322
PT 2841
………..
………..

หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 2

พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด
จิตเวชศาสตร์
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย
ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์ทางคลินิก
การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 1
การนวดเพื่อการรักษา
การรักษาด้วยความร้อนและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 1
เลือกเสรี
เลือกเสรี
รวม

1
1
1
1
2
3
1
2
1
3
3
19

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
ฝึกงาน
0
2
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
3
0
2
3
0
0
3
0
1
3
0
0
2
0
3
0
0
3
0
0
13
16
0

19 หน่วยกิต 29 ชั่วโมง/สัปดาห์
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แผนการศึกษา (ต่อ)
ชั้นปีที่ 3 ภาค 1
PT 3022
PT 3163
PT 3223
PT 3343
PT 3512
PT 3521
PT 3701
PT 3861
PT 3913

หลักการปฏิบัติงานกายภาพบําบัด
การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 2
การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ
การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า
กายภาพบําบัดระบบประสาท 1

2
3
3
3
2
การจัดการทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบประสาท 1
1
ฝึกงานกายภาพบําบัด 2
1
บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 2
1
พื้นฐานวิทยาการทางการแพทย์
3
รวม
19
19 หน่วยกิต 31 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นปีที่ 3 ภาค 2
PT 3433
PT 3441

กายภาพบําบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1

PT 3532
PT 3541
PT 3553

กายภาพบําบัดระบบประสาท 2

PT 3623
PT 3711
PT 3721
PT 3731

หน่วยกิต

การจั ด การทางกายภาพบํ า บั ด ในระบบกระดู ก และ
กล้ามเนื้อ

หน่วยกิต
3
1

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
1
3
0
2
2
0
1
4
0
2
3
0
2
0
0
0
2
0
0
0
4
0
2
0
3
0
0
11
16
4

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
3
0
0
0
2
0

2
1
3

2
0
2

0
2
2

0
0
0

3

2

2

0

ฝึกงานกายภาพบําบัด 3
1
ฝึกงานกายภาพบําบัด 4
1
ฝึกงานกายภาพบําบัด 5
1
รวม
16
16 หน่วยกิต 29 ชั่วโมง/สัปดาห์

0
0
0
9

0
0
0
8

4
4
4
12

การจัดการทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบประสาท 2
กายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเด็ก
กายภาพบําบัดระบบหายใจ หัวใจ และการไหลเวียน
โลหิต 1
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แผนการศึกษา (ต่อ)
ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
PT 3764

ฝึกงานกายภาพบําบัด 6
4
รวม
4
4 หน่วยกิต 24 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นปีที่ 4 ภาค 1

PT 4032
PT 4412
PT 4611
PT 4702
PT 4821
PT 4911
PT 4912
PT 4923
PT 4962

หน่วยกิต

กฎหมายและการบริหารงาน
2
กายภาพบําบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
2
1
กายภาพบําบัดระบบหายใจ หัวใจ
และการไหลเวียนโลหิต 2
โครงงานพิเศษสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด
2
บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3
1
กายภาพบําบัดในการกีฬา
1
กายภาพบําบัดเพื่อสุขภาพและความงาม
2
กายภาพบําบัดในผู้สูงอายุและภาวะอื่นๆ
3
กายภาพบําบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ
2
รวม
16
16 หน่วยกิต 19 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั้นปีที่ 4 ภาค 2

PT 4772
PT 4782
PT 4792
PT 4841

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ฝึกงานกายภาพบําบัด 7
2
ฝึกงานกายภาพบําบัด 8
2
ฝึกงานกายภาพบําบัด 9
2
บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 4
1
รวม
7
7 หน่วยกิต 38 ชั่วโมง/สัปดาห์
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จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
0
0
24
0
0
24

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
2
0
0
2
0
0
1

0

0

1
0
1
2
2
1
12

0
2
0
0
2
3
7

4
0
0
0
0
0
4

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝึกงาน
0
0
12
0
0
12
0
0
12
0
2
0
0
2
36
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AN 1283 กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกาย
3(2/2-1/3-0)
Anatomy of Human Structure
Prerequisite : BI 1042
โครงสร้ า ง ชนิ ดของเซลล์ เนื้อ เยื่ อ และอวัย วะต่ าง ๆ การแบ่ ง ชนิ ด เนื้ อ เยื่ อ กระดู ก และกล้ ามเนื้ อ
ลักษณะทางมหกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ โครงสร้างร่างกาย กระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ
ไหลเวียนในส่วนของคอ หลัง แขน ขา และสะโพก ปฏิบัติการกายวิภาคส่วนผิวหนัง และการฝึกชําแหละ ด้วย
ตนเอง
Structure, type of cells, tissues and organs. Classification of tissues, bones and
muscles. Gross anatomy of human body, human structure, bones, joints and muscles. Nervous
system and blood circulation of neck, back, arms, legs, and hips. Anatomical dissection of
cadaver.
AN 2182 กายวิภาคศาสตร์
2(1/1-1/3-0)
Human Anatomy
Prerequisite : AN 1283
ลักษณะทางมหกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ในระบบประสาทส่วนปลาย ระบบหายใจ ระบบการไหลเวียน
โลหิต ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบย่อยอาหาร-ขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ ให้ทราบถึงโครงสร้างหน้าที่การทํางาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต่างๆ
The gross anatomical characteristics of the human body in peripheral nervous,
respiratory, cardiovascular, endocrine, digestive and reproductive. To understand the structure
functions and the relation of various structures .
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ชีววิทยา (Biology)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BI 1042 ชีววิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด
2(1/1-1/3-0)
Biology for Physical Therapy
Prerequisite : None
หลักชีววิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับเซลล์ โครงสร้างของเซลล์ องค์ประกอบชีวเคมีภายในเซลล์
พลังงานในสิ่งมีชีวิต การจัดระเบียบของเซลล์สัตว์ ระบบอวัยวะภายในร่างกาย พันธุศาสตร์และทําปฏิบัติการตาม
หัวเรื่องซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
Basic principle of cells in living organisms, cell structure, biochemical components in a
cell, energy of life, animal cells organization, organ systems, genetics and experiments in accord
with the topics.
เคมี (Chemistry)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CH 1343 เคมีเบื้องต้น
3(3/3-0-0)
Introduction to Chemistry
Prerequisite : None
เรื่องมวลสารสัม พันธ์ โครงสร้างของอะตอมและพันธะเคมี จลนศาสตร์ สมดุลเคมี ปฏิ กิริยารีดอกซ์
เคมี ไฟฟ้า ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ เคมีนิวเคลียร์ การจําแนก การเรียกชื่อสารประกอบอินทรี ย์ และ
คุณสมบัติทั่วไปของสารประกอบอินทรีย์
Stoichiometry, Atomic Structure, Chemical Bonding, Kinetics, Chemical Equilibrium,
Redox Reaction, Electrochemistry, Periodic Table, Representative Element, Nuclear Chemistry,
Classification and Nomenclature of Organic Compounds , Properties of Organic Compounds.
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เคมี (Chemistry)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CH 1351 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
1(0-1/3-0)
Introduction to Chemistry Laboratory
Corequisite : CH 1343
การคํานวณเกี่ยวกับสมการเคมี สมดุลเคมี การวัด pH และสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร์ การไทเทรต
กรด-เบส สมบัติของสารเคมีบางอย่าง การแยกและการวิเคราะห์แบบคุณภาพ การใช้สารเคมีเพื่อการพิสูจน์ทราบ
สารต่าง ๆ รวมทั้งเอนไอออนและแคทไอออนที่สนใจ การทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของสารอินทรีย์
และวิธีการทําให้สารบริสุทธิ์
Calculations of chemical equation, Chemical equilibrium, pH measurements and
properties of buffer, Titration, Acid-base, Properties of certain chemicals, Isolation and analysis
quality, Identification of chemicals compound include cation and anion are interest, The
properties of different chemical substances used to identify, experiment on the physical
properties of organic compounds and purified substances.
ภาษาอังกฤษ (English)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EG 2822 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 1
2(1/1-1/2-0)
English for Physical Therapy Students 1
Prerequisite : None
ศึกษาการใช้ศัพท์ สํานวน และรูปแบบภาษาอังกฤษเบื้องต้น ที่ใช้ในวิชาชีพกายภาพบําบัด การถ่ายทอด
ข้ อ มู ล อย่ า งถู ก ต้ อ งทั้ ง ทางด้ า นเนื้ อ หาและการใช้ ภ าษา ศั พ ท์ สํ า นวนทางการแพทย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด
ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและจับใจความสําคัญ จากตํารา วารสาร หรือบทความทาง
วิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบําบัด
Basic medical and physical therapy terminology. Knowledge transfer using specific
physical therapy and medical terms. Reading and summarizing the main ideas from physical
therapy articles, books, journals, and scholarly journals.
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ภาษาอังกฤษ (English)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EG 2841 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 2
1(0-1/2-0)
English for Physical Therapy Students 2
Prerequisite : EG 2822 or Consent of Instructor
ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ การสรุป การเขียนและเรียบเรียงใจความสําคัญ จาก ตํารา วารสาร และ
บทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบําบัด
Reading and summarizing, academic writing skills focusing on the main ideas from books,
journals, and scientific journals related to physical therapy.
EG 5333 การฟัง - การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
English Listening-Speaking for Professional Purposes
Prerequisite : GE 1063
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทต่างๆ ทักษะการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการทางกายภาพบําบัด การนําเสนอในที่ประชุมและการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาชีพกายภาพบําบัด
Listening comprehension from various sources including conversational skills which are
related to physical therapy services, presenting and discussing topics in the physical therapy
field
มนุษยศาสตร์ (Humanities)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1/1-1/2-0)
Health and Development of Quality of Life
Prerequisite : None
ความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ในการออกกําลังกาย การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
โครงสร้างและหน้าที่การทํางานของร่างกายมนุษย์ หลักการและวิธีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทาง
กาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและออกกําลังกาย นันทนาการเพื่อสุขภาพ การเป็นผู้นําและผู้
ตามที่ดี การนําความรู้และทักษะการออกกําลังกายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม การฝึก
ภาคปฏิบัติ
The necessity of human exercise. Developing and enhancing quality of life. Structure and
function of the human body. Principles and methods of exercise for health. Physical fitness,
prevention of injuries when playing sports and exercising, recreation for health. Being a good
leader and good follower. Exercising on a regular basis in a proper way. Practical training.
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มนุษยศาสตร์ (Humanities)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GE 1082 โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
Worldviews and Ways of Life
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของโลกทัศน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโลกทัศน์ โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิตที่ดี
งามทั้งในระดับปัจเจกชน สังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานจริยธรรมทางปรัชญาและศาสนา โลกทัศน์ที่มีต่อการ
อุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวม
The meaning and importance of worldviews, factors that influence worldviews,
worldviews and the good way of life for an individual, a society, and the environment as based
on philosophical and religious ethics, worldviews for devoting oneself to one’s society overall.
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2(2/2-0-0)
Psychology for Living
Prerequisite : None
ศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ ความเข้ า ใจตนเอง การตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของตน ความเข้ า ใจผู้ อื่ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดํารงชีวิต เสริมสร้างการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดการกับปัญหา และการพัฒนาศักยภาพแห่งตน
Sciences related to understanding oneself, self-esteem, understanding others, building
relationships, being in good mantal health, building collaboration with others effectively, coping
with problems and developing one’s potential.
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สังคมศาสตร์ (Society)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
2(2/2-0-0)
Thailand in Contemporary World Events
Prerequisite : None
การปรั บตั วของไทยด้า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั งคม วัฒ นธรรมและสิ่งแวดล้ อ ม การสื่ อสารและ
เทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ แนวคิดการค้าเสรี ไทยกับเขตการค้าเสรีสําคัญ
แนวโน้มของภูมิภาคเอเซียและสถานการณ์โลกในอนาคต ตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาของประชาคมโลก
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Thai adaptation in economics, politics, society, and the environment, communications
and technology. Opportunities and effects of economic integration. The concept of free trade.
Thailand and free trade, regional (Asian) trends and world conditions in the future, as well as
cooperation in solving problems in the global community to achieve sustainable development.
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
Life and Sufficiency Economy
Prerequisite : None
ความเป็นมาและความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน แนวทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดําริ การ
ประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม กรณีตั ว อย่างเศรษฐกิจ พอเพีย งและการร่ วมเป็น พลั งขั บ เคลื่อนปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
Background and definition of the Sufficiency Economy Philosophy. Application of the
Sufficiency Economy Philosophy at the individual, family, and community levels. Guidelines for
living and practicing in the sufficiency economy way. Relationship between new theory of
agriculture and the Sufficiency Economy Philosophy. Case studies in the royal projects.
Application of sufficiency in the industrial sector. Energy and environmental conservation.
Sufficiency economy and economy and economic and social development. Sample cases of
sufficiency economy and cooperation for promoting the Sufficiency Economy Philosophy.
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สังคมศาสตร์ (Society)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
Chinese Studies
Prerequisite : None
ลักษณะภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ประชากร ชนชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศ การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ไทย-จีน
The geography of china, its history, politics, population, ethnic groups, religions,
economy, foreign trade, education, sports, art and culture. Thai-Chinese relationships.
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Sciences and Mathematics)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
2(2/2-0-0)
Information Technology and Learning
Prerequisite : None
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและโปรแกรมประยุกต์ในการสืบค้นข้อมูล การแสวงหา
ความรู้ การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล
เพื่อการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
The use of modern information technology systems and applications in information
retrieval. The pursuit of knowledge, communication and exchange of electronic data on
computer networks. Databases and resources for learning, in the use of information technology.
MA 1003 คณิตศาสตร์
3(3/3-0-0)
Mathematics
Prerequisite : None
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์และดีเทอร์มิเนนต์ ความหมายของเวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ
การบวก การลบ ผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการ
ประยุกต์ การอินทิเกรตและการประยุกต์
Expounding systems of linear equations using Matrices and determinants. Vectors in
three-dimensional spaces. Functions, limits and continuity. Differentiation and its applications.
Integration and its applications.
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วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Sciences and Mathematics)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ST 1053 สถิติเบื้องต้น
3(3/3-0-0)
Introduction to Statistics
Prerequisite : None
ความสําคัญและประโยชน์ของวิชาสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล ประเภทของข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การ
นําเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและ
แบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงของฟังก์ชันจากตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
Elementary introduction to statistical reasoning, data collection, types of data, including
sampling method, descriptive statistics, prodadility, random variables, discrete and continuous
probability distributions, sampling distributions, estimation, hypothesis testing.
ภาษา (Language)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
Thai Language and Communication
Prerequisite : None
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การฟังและการอ่านจับใจความ
การพูดในที่ประชุม การเขียนรูปแบบต่าง ๆ การใช้ภาษาสื่อมวลชน การอ่านสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาหาความรู้ และการใช้ ภ าษาไทยในการสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น การรู้ เ ท่ า ทั น ความ
เปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสาร
Practical skills in the Thai Language for listening, speaking, reading and writing, listening
and reading for main ideas, public speaking, various forms of writing, language for mass
communication, reading printed materials as a tool in the search for knowledge and the Thai
language used in daily communication, keeping abreast of the language changes in Thai society
as both a receiver and a sender of messages.
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ภาษา (Language)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
English for Communication I
Prerequisite : None
การใช้ทักษะภาษาทั้งสี่ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นการฟังและการพูดใน
ชีวิตประจําวัน
Using the four language skills of listening, speaking, reading and writing with an emphasis
on listening and speaking in daily communication
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
English for Communication II
Prerequisite : GE 1053
การใช้ทักษะภาษาทั้งสี่ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในระดับที่สูงขึน้ โดยเน้นการฟังและ
การพูดในชีวิตประจําวัน
Using the four language skills of listening, speaking, reading and writing at higher level
with an emphasis on listening and speaking in daily communication.
พยาธิวทิ ยา (Pathology)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PA 2911 พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด
1(1/1-0-0)
Pathology for Physical Therapy Students
Prerequisite : None
พยาธิวิทยา พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา ความผิดปกติของร่างกายมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของเซลล์
เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกาย กลไกปฏิกิรยิ าตอบสนองและการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มี
พยาธิสภาพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบําบัด
Pathology, pathogenesis and pathophysiology of human disorders. Changes of cell,
tissue, organs and body systems. Mechanism of body responses and adaptations in pathological
conditions related to physical therapy.
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ฟิสิกส์ (Physics)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PH 1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
3(3/3-0-0)
Medical Physics
Prerequisite : MA 1003
สมดุลของแรง การเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อ งานและพลังงาน สมบัติความยืดหยุ่นของสาร สมบัติทางความ
ร้อนของสสาร ความร้อนในร่างกาย ของไหล แรงพยุง ความหนืด แรงตึงผิว การไหลเวียนของโลหิตระบบท่อเล็ก
เสียงและการตอบสนอง คลื่นเหนือเสียง เครื่องมือทางแสงและเสียง ไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์นิวเคลียร์
Equilibrium of forces, motions of muscle, work and energy, elastic properties, thermal
properties, heat of human, fluid, buoyant force, viscosity, surface tension, circulatory system,
capillary tube, sound and response, wave, optical and sound devices, electrostatics and nuclear
physics.
PH 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์
1(0-1/3-0)
Medical Physics Laboratory
Corequisite : PH 1183
สมบัติความยืดหยุ่นของสาร สมบัติทางความร้อนของสสาร กลศาสตร์ของไหล สมบัติทางคลื่นของแสง
สมบัติของไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์นิวเคลียร์
Elastic properties, thermal properties, fluid mechanics, properties of light, electrical
properties and nuclear physics
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จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PI 2191 จิตเวชศาสตร์
1(1/1-0-0)
Psychiatry
Prerequisite : None
ปัญหาทางจิตวิทยาของผู้ป่วยพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ความเจ็บป่วยในทางจิตเวช การแบ่งชนิดและ การ
รักษาความผิดปกติทางจิตใจ การจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางกายภาพบําบัด
ปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และการให้คําแนะนํา
Mental disorders, mental illness, classification of psychiatric disorders and plan of care.
Management in psychological issues for the patients with disability and chronic illness, and care
givers. Education.
สรีรวิทยา (Physiology)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PS 2323 สรีรวิทยา
3(2/2-1/3-0)
Physiology
Prerequisite : BI 1042
ศึกษาหน้าที่และกลไกการทํางานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ การทรง
ตัว และการเคลื่อนไหว การควบคุมความสมดุลของร่างกาย การเผาผลาญ การรักษาความเป็นกรดด่างของ
ของเหลว และอิเล็กทรอไลท์ในสภาวะปกติและผิดปกติ ตลอดจนการสืบพันธุ์
The basic functions of the human body will be studied. Learning consists of
understanding the organization of the nervous system, the muscular system, the respiratory
system, the cardiovascular system, the urinary system, the digestive system, the endocrine and
reproductive system. Also the water and electrolyte balance, homeostasis and metabolism will
be covered.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 1021 มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 1
1(0-1/2-0)
Fundamentals of Physical Therapy 1
Prerequisite : None
ประวัติของการก่อกําเนิดการพัฒนาการวิชาชีพกายภาพบําบัดขึ้นในโลก และในประเทศไทย บทบาท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานของนักกายภาพบําบัด และการให้บริการทางสาธารณสุขด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ การจัดทําแผนที่ความคิด การเป็นอาสาสมัครช่วยงานกายภาพบําบัด
จรรยาบรรณของนักกายภาพบําบัด หลักการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเบื้องต้น การเสริมสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรมและการนํ าไปประยุกต์ เพื่อรั บ ใช้สั งคมด้วยจิตสาธารณะ การทํางานเป็นทีม และความสัม พันธ์กับ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น การเขียนโครงการ ระบบประกันคุณภาพ
Physical therapy professional development in Thailand and in the world. Role,
responsibility, and job description of physical therapists. Health care systems and providers in
term of promotion, prevention, treatment and rehabilitation. Critical thinking using mind
mapping. Volunteering in physical therapy setting. Ethics and morals of the physical therapy
profession. Basic multidisciplinary relationship and communication. Public awareness. Project
writing and quality assurance.
PT 1041 มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 2
1(0-1/2-0)
Fundamentals of Physical Therapy 2
Prerequisite : PT 1021
การซักประวัติและการสังเกตผู้ป่วย กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิค การสืบค้นและเลือกใช้ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ พื้นฐานการยกของที่ถูกวิธี พื้นฐานการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย การเคลื่อนไหวแบบทําให้ พื้นฐานการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินและรถเข็น วิธีการป้องกันอันตรายและเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ
History taking, general observation, principles of clinical thinking and decision making,
information searching and selection. First aid and cardiopulmonary resuscitation. Basic lifting and
patient transfer techniques, ambulation with assistive devices, wheelchair ambulation. Passive
movement and universal precaution.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 2022 พื้นฐานการตรวจร่างกายทางกายภาพบําบัด
2(1/1-1/3-0)
Basic Physical Therapy Examination
Prerequisite : AN 1283
หลักการคิดและการใช้เหตุผลทางคลินิก หลักปฏิบัติในการตรวจร่างกายเบื้องต้น การสังเกต การซัก
ประวัติ การตรวจประเมินกําลังของกล้ามเนื้อ การวัดมุมของข้อต่อ การประเมินท่าทาง และการแปลผลการตรวจ
ร่างกายเบื้องต้น
Principle of clinical thinking and clinical reasoning. Basic physical examination,
observation, and history taking. Assessment of muscle strength, range of motions, postural
assessment and interpretation of physical examination.
PT 2111 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย
1(1/1-0-0)
Physiology of Exercise
Prerequisite : PS 2323 or Consent of Instructor
ทฤษฎีการตอบสนองทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ของร่างกาย อันเป็นผลเนื่องมาจากการออกกําลังกาย
ผลของการฝึก ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการออกกําลังกายและสมรรถภาพทางกาย
Physiological responses and adaptation of various body systems to exercise. Factors
affecting to exercise training and physical fitness.
PT 2143 ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์พื้นฐาน
3(2/2-1/3-0)
Fundamentals of Biomechanics and Kinesiology
Prerequisite : AN 1283
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ กายวิภาคส่วนผิว กายวิภาคของ
โครงสร้างร่างกาย กระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อ หน้าที่และกลไกการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ระบบ
คาน ระนาบและแกนที่นํามาประยุกต์กับร่างกายมนุษย์ วิเคราะห์มุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และการทํางานของ
กล้ามเนื้อขณะมีการเคลื่อนไหว
The fundamentals of human biomechanics and kinesiology including anatomy of body
structures, bones, joints, muscles, and surface anatomy, functions and mechanism related to
movement. Biomechanics of leverage system, plane and axis applied to human body. Analysis
of joint movements and muscle activity during movement.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 2162 ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์ทางคลินิก
2(1/1-1/3-0)
Clinical Biomechanics and Kinesiology
Prerequisite : PT 2143 or Consent of instructor
การยศาสตร์ การประยุกต์ใช้หลักการทางชีวกลศาสตร์และ จลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
ของมนุษย์ในกิจวัตรประจําวัน พื้นฐานและการวิเคราะห์การทรงท่า พื้นฐานและการวิเคราะห์การเดินปกติและ
ผิดปกติ ด้วยการสังเกตและด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สาเหตุและกลไกพื้นฐานของความ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว
Ergonomics. Application of biomechanics and kinesiology to human functional
movements. Basic posture and gait pattern. Analysis of normal and abnormal posture and gait
by observation and using equipments. Analysis of causes and pathomechanics of the
impairments related to body movements.
PT 2163 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 1
3(2/2-1/3-0)
Therapeutic Exercise 1
Prerequisite : AN 1283 or Consent of Instructor
ทฤษฎีและหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการออกกําลังกาย ผลของการตอบสนองทางสรีรวิทยาของระบบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความทนทาน
เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เพิ่มการผ่อนคลาย การออกแบบท่าทางการออกกําลังกายตามระดับกําลังของ
กล้ามเนื้อ การประยุกต์ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับออกกําลังกายเพื่อการรักษา การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย และพื้นฐานการเขียนโปรแกรมการออกกําลังกาย
Principles and basic techniques of therapeutic exercise, physiological responses to
various types of exercise. Active and passive range of motion. Exercise for muscular strength,
endurance, flexibility, cardiovascular endurance, and relaxation techniques. Designing
appropriate exercise program for client according to muscular strength grading. Administration of
therapeutic exercise equipment and apparatus, basic therapeutic exercises program prescription
and physical fitness testing.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 2221 การนวดเพื่อการรักษา
1(0-1/3-0)
Therapeutic Massage
Prerequisite : AN 1283 or Consent of Instructor
หลักการนวดโดยทั่วไป ชนิดของเทคนิคการนวด ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ผลของการนวด เทคนิคและวิธีการนวด
ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ใช้ในการรักษาทางกายภาพบําบัด เทคนิคการนวดเด็กทารก เทคนิคการนวดไทย และ
เทคนิคทางหัตถการอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานกายภาพบําบัด
Principles of massage, types of massage techniques, indications, contraindications,
effects of massage. Massage techniques used on part of body for physical therapy. Paediatric
massage, Thai massage and other manual techniques which can be applied to physical therapy.
PT 2322 การรักษาด้วยความร้อนและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2(1/1-1/3-0)
Thermal Physical Agents
Prerequisite : PH 1183 or Consent of Instructor
หลักการประยุกต์พลังงานความร้อน ความเย็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในรูปแบบต่างๆ เลเซอร์ คลื่นเหนือ
เสียง มาใช้ในการรักษาทางกายภาพบําบัด ผลทางสรีรวิทยา ผลการรักษา เทคนิคการรักษาด้วยเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
Therapeutic modalities including administration of thermal energy, electromagnetic
wave, laser, and ultrasound in physical therapy. Physiological responses and therapeutic effects.
Procedural guidelines and techniques for using modalities. Indications, contraindications,
precautions and adverse effects to the application.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 2701 ฝึกงานกายภาพบําบัด 1
1(0-0-1/4)
Physical Therapy Practice 1
Prerequisite : PT 1041
ฝึก ปฏิ บั ติง านทางกายภาพบํา บั ด ภายใต้ก ารควบคุ ม ดูแ ลของอาจารย์ ผู้ ส อนหรื อ นั ก กายภาพบํ าบั ด
การสังเกต การซักประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การให้คําแนะนําการปฏิบัติตัวและการออกกําลังกายเบื้องต้น
การจดบันทึกข้อมูลผู้ปว่ ย การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ทักษะการสื่อสารและการทํางานร่วมกับผู้อื่น
Clinical practice under supervision of licensed physical therapists. Observation, history
taking, physical examination, patients’ education and basic exercise application, data collection
and case reporting. Professional behaviors, communication skills and interpersonal relationships
(health professional, healthcare team, care giver, family).
PT 2841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 1
1(0-1/2-0)
Integration of Professional Practice Concept 1
Prerequisite : PT 2701
การบูรณาการความรู้จากรายวิชา PT 2701 ฝึกงานกายภาพบําบัด 1 และรายวิชาทางกายภาพบําบัดที่
เรียนร่วมในภาคการศึกษาเดียวกัน การจัดกิจกรรมกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การเลือกใช้ทักษะต่าง ๆ ที่เรียนไป
เบื้องต้น การจัดทําแผนที่ความคิด
Supervised case-based seminars and practice serve as integrative units of professional
practice (PT2701) and other physical therapy courses in the same semester. Group discussion,
critical thinking and clinical decision making, appropriate professional practice applied to cases,
mind mapping.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 3022 หลักการปฏิบัติงานกายภาพบําบัด
Principles of Physical Therapy Practice
Prerequisite : None

2(1/1-1/3-0)

หลักการปฏิบัติงานกายภาพบําบัด การสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน เจตคติต่อผู้ป่วย บุคลิกภาพที่จําเป็น
ต่องานกายภาพบําบัด การสื่อสารกับผู้ป่วยและทีมงานดูแลผู้ป่วย ฝึกปฏิบัติการจัดท่านอนของผู้ป่วยแต่ละ
ประเภท การเคลื่อนย้าย การฝึกเดิน การใช้เครื่องช่วยการเคลื่อนไหว การใช้อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เทียม การฝึก
พันผ้ายืด การฝึกพันเทป การดูแลตอขาผู้ป่วย
Principles of physical therapy practice underlying a range of practical skills, attitude on
patient, physical therapist personality, communication, and collaboration skills. Positioning,
transfer and ambulation, assistive devices, orthotic and prosthesis, bandaging, taping and stump
care
PT 3163 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 2
3(2/2-1/2-0)
Therapeutic Exercise 2
Prerequisite : PT 2163 or Consent of Instructor
หลักและวิธีการออกกําลังกาย ผลของการตอบสนองทางสรีรวิทยาของระบบที่เกี่ยวข้องต่อการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและการทรงท่า การออกกําลังกายในน้ํา การออกกําลังกายเพื่อ
เสริมสร้างการทํางานของร่างกายอย่างมีประสานสัมพันธ์ การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงของร่างกาย การ
ออกกําลังกายในภาวะที่มีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ การออกกําลังกายในภาวะกระดูกสันหลังคด การออกกําลัง
กายในผู้ใช้บริการที่มีปัญหาของระบบหลอดเลือด ระบบการไหลเวียน การออกกําลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง การออกกําลังกายเพื่อควบคุมน้ําหนัก การออกกําลังกายสําหรับปัญหาเฉพาะด้านอื่นๆ การใช้
สัญญาณป้อนกลับทางชีวภาพ
Principles and procedure of therapeutic exercise. Physiological responses to various
specific exercises to enhance mobility and stability. Aquatic therapy, coordination training, core
stability, and biofeedback. Exercise prescription for special conditions including soft tissue
injuries, scoliosis, cardiovascular problems, diabetes mellitus, hypertension, weight control and
others.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 3223 การขยับ ดัด และดึงข้อต่อ
3(1/1-2/4-0)
Mobilization and Manipulation
Prerequisite : PT 2143 or Consent of Instructor
ความรู้เบื้องต้นและหลักการขยับ ดัดและดึงข้อต่อและเส้นประสาท การจําแนกประเภท เทคนิควิธีการ
ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง การตรวจประเมินและการนําไปใช้ของการขยับ ดัดและดึงข้อต่อและเส้นประสาท
Basic knowledge and principles of joint and nerve mobilization. Classifications,
techniques and procedures of the interventions. Indications, precautions and contraindications.
Physical examination and clinical implementation underlying the key concepts of mobilization.
PT 3343 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า
3(2/2-1/3-0)
Electrotherapy and Electrodiagnosis
Prerequisite : None
ผลทางสรี ร วิ ท ยาและการนํ า กระแสไฟฟ้ า ความถี่ ต่ํ า และความถี่ ป านกลาง มาใช้ ใ นการรั ก ษาทาง
กายภาพบําบัด การตรวจประเมินวินิจฉัยสภาพกล้ามเนื้อและเส้นประสาท หลักและเทคนิคการรักษาในกล้ามเนื้อ
ปกติ และขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง การลดปวด การรักษาแผลเรื้อรัง การเลือกใช้ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง
และอันตรายที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า
Physiological effects and application of low and medium frequency electrical currents in
physical therapy. Physical examination using electrical equipment on muscle and nerve.
Procedural guidelines and techniques for innervated and denervated muscle, pain modulation,
wound disorders and iontophoresis. Clinical applications, indications, contraindications,
precautions and adverse effects of electrical stimulation.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 3433 กายภาพบําบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1
3(3/3-0-0)
Physical Therapy in Musculoskeletal System 1
Prerequisite : None
การบาดเจ็บและกระบวนการซ่อมแซมของภาวะกระดูกหักและเนื้อเยื่อ พยาธิสภาพ โรคและภาวะอื่นๆ
การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์ การซักประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัด การตรวจ
พิเศษ การแปลผลการตรวจ กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การวางแผนการรักษา และการให้การรักษา
ทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ การเขียนรายงานผู้ป่วย
การทํางานร่วมกันในกลุ่มสหวิชาชีพ
Injury and healing process of bone fracture and soft tissue. Pathology, disease, and
conditions in musculoskeletal disorders. Medical assessment and treatment. History taking,
physical therapy evaluation and interpretation. Special test in musculoskeletal system. Critical
thinking and clinical decision making, treatment planning and physical therapy intervention.
Case report. Multidisciplinary collaboration.
PT 3441 การจัดการทางกายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
1(0-1/2-0)
Physical Therapy Management in Musculoskeletal system
Corequisite : PT 3433
ฝึก ปฏิ บัติ ก ารซั ก ประวั ติ การตรวจประเมิ น การตรวจพิเ ศษ การแปลผลการตรวจ การวินิ จฉั ย ทาง
กายภาพบําบัด โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การให้การรักษาทางกายภาพบําบัด ในผู้ป่วยที่มี
พยาธิสภาพทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ การเขียนรายงานผู้ป่วย
Practical skills in history taking, assessment, special test, and interpretation of physical
examination. Physical therapy diagnosis using critical thinking and clinical decision making.
Selection of physical therapy intervention in patients with musculoskeletal dysfunction. Case
reporting.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 3512 กายภาพบําบัดระบบประสาท 1
2(2/2-0-0)
Physical Therapy in Neurological conditions 1
Prerequisite : None
พื้นฐานระบบประสาทกายวิภาคศาสตร์ การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ
พยาธิสรีรวิทยา อาการ อาการแสดง การตรวจประเมิน การรักษาทางการแพทย์และกายภาพบําบัดในโรคหรือ
ความบกพร่องของสมองใหญ่และไขสันหลัง การตรวจพิเศษเฉพาะทางระบบประสาท การป้องกันภาวะแทรกซ้อน
Basic neuroanatomy, motor control and learning. Pathogenesis, pathophysiology, sign
and symptom, medical assessment and treatment in cerebral and spinal cord disorders.
Neurological examinations and evaluation, physical therapy managements, and complication
prevention.
PT 3521 การจัดการทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบประสาท 1
1(0-1/2-0)
Physical Therapy Management in Neurological System 1
Corequisite : PT 3512
ทักษะปฏิบัติการตรวจประเมินเบื้องต้น การเลือกใช้เครื่องมือในการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การค้นหา
ปัญหาของผู้ป่วยทางระบบประสาทในผูใ้ หญ่ การเขียนรายงานผู้ป่วยทางระบบประสาท
Practical skills in neurological assessment, selection of assessment tools, physical
therapy diagnosis and investigation problems related to neurological conditions in adults. Case
reporting.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 3532 กายภาพบําบัดระบบประสาท 2
2(2/2-0-0)
Physical Therapy in Neurological Conditions 2
Prerequisite : PT 3512 or Consent of Instructor
พื้นฐานระบบประสาทกายวิภาคศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ พยาธิสรีรวิทยา อาการ อาการแสดง การ
ตรวจประเมิน และการรักษาทางการแพทย์ในโรคหรือความบกพร่องของสมองน้อย เบซัลแกงเกลีย และระบบ
ประสาทส่วนปลาย หลักและวิธีการทางกายภาพบําบัดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน เทคนิคการรักษาและฟื้นฟู
ทางกายภาพบําบัด การป้องกันภาวะแทรกซ้อน หลักการเขียนรายงานผู้ป่วยทางระบบประสาท การทํางานร่วมกัน
ในกลุ่มสหวิชาชีพ
Basic neuroanatomy, pathogenesis, pathophysiology, signs and symptoms, medical
assessment and treatment in cerebellum, basal ganglia and peripheral nerve disorders,
Neurological examinations and evaluation, physical therapy managements and rehabilitation,
and complication prevention. Case reporting Multidisciplinary collaboration.
PT 3541 การจัดการทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบประสาท 2
1(0-1/2-0)
Physical Therapy Management in Neurological System 2
Corequisite : PT 3532
ทักษะปฏิบัติการตรวจประเมิน การเลือกใช้เครื่องมือในการตรวจประเมินที่เฉพาะเจาะจง การค้นหา
ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การวินิจฉัย การเลือกเทคนิคการรักษาที่เหมาะสม แนวทางการดูแลรักษาทาง
กายภาพบําบัดทางระบบประสาท การเขียนรายงานผู้ป่วยทางระบบประสาท
Practical skills of neurological physical therapy examination, selection of disease-specific
assessment tools, critical thinking and clinical reasoning, selection of appropriate treatment
technique and develop plan of care in neurological conditions. Case reporting.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 3553 กายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเด็ก
3(2/2-1/2-0)
Physical Therapy in Pediatric
Prerequisite : None
พัฒนาการของเด็กด้านต่างๆ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนกระทั่งเจริญเติบโตเต็มวัย พยาธิสภาพ อาการ
และอาการแสดงของผู้ป่วยเด็กทางระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ หัวใจและไหลเวียน
โลหิต ที่ควรได้รับการรักษาทางกายภาพบําบัด กรอบแนวคิด ทฤษฎีในการดูแลรักษา การประเมินพัฒนาการและ
การเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงอายุ การตรวจประเมิน การวินิจฉัยโรค แนวทางการดูแลรักษาทางกายภาพบําบัดใน
เด็ก การทํางานร่วมกันในกลุ่มสหวิชาชีพ
Child development and maturation process. Pathology, signs and symptoms of
neurological, musculoskeletal and cardiopulmonary conditions in pediatrics. Physical therapy
concepts, assessment and diagnosis, plan of care. Evaluation of abnormal development over
the maturation process. Multidisciplinary collaboration.
PT 3623 กายภาพบําบัดระบบหายใจ หัวใจ และไหลเวียนโลหิต 1
3(2/2-1/2-0)
Physical Therapy in Cardiovascular and Respiratory System I
Prerequisite : None
การตรวจประเมิน การวางแผนการรักษา หลักการและวิธีการรักษาทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยโรค
ทรวงอก ผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก ศัลยกรรมทั่วไปก่อนและหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอายุรกรรมที่ส่งผลต่อระบบทางเดิน
หายใจและหัวใจ ผู้ป่วยในหออภิบาล การใช้และการดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์ตรวจวัดในผู้ป่วยโรคทรวงอกและ
อุปกรณ์ในหออภิบาล หลักการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ และการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหัวใจ และทรวงอก การ
ช่วยฟื้นคืนชีพ การเขียนรายงานผู้ป่วย การจัดทํากรณีศึกษา การทํางานร่วมกันในกลุ่มสหวิชาชีพ
Assessment and treatmentment plans. Principles of treatment and interventions in
patients with cardiorespiratory conditions, thoracic surgery, pre and post operative care for
genenal surgery patients, patients with candiopulmanary problems, and patients in intensive
care unit. Operation and care of candiopulmonary equipments in intensive care unit. Principles
of treatment in cardiac conditions, cardiac pulmonary rehabilitation. Cardiopulmonary
resuscitation. Case studies and reporting. Multidisciplinary collaboration.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 3701 ฝึกงานกายภาพบําบัด 2
1(0-0-1/4)
Physical Therapy Practice 2
Prerequisite : PT 2701 or Consent of Instructor
ฝึกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดภายใต้การควบคุมดูแลของนักกายภาพบําบัด ในเรื่องการตรวจประเมิน การ
แปลผลการตรวจ การวิเคราะห์และการให้เหตุผลทางคลินิก ฝึกทักษะการรักษาผู้ป่วยตามคําแนะนําของนัก
กายภาพบําบัด การสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงานผู้ป่วย
Clinical practice under supervision of licensed physical therapists. Physical therapy
assessment and evaluation, clinical thinking and decision making, plan of care and treatment.
Professional behaviors, communication skills and interpersonal relationship (health professional,
healthcare team, care giver, family). Documentation and case report.
1(0-0-1/4)
PT 3711 ฝึกงานกายภาพบําบัด 3
Physical Therapy Practice 3
Corequisite : PT 3441 or Consent of Instructor
ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือระบบอื่นๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน
หรือนักกายภาพบําบัด ในเรื่องการตรวจประเมิน การวิเคราะห์ การวินิจฉัย กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก
การวางแผนการรักษา การให้การรักษาทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วย การจดบันทึกข้อมูลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ การนํา
ความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย การรายงานผลการรักษาผู้ป่วยและการนําเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยในที่ประชุม
Clinical practice in musculoskeletal conditions or others under supervision of licensed
physical therapists. Physical therapy assessment and evaluation, diagnosis, clinical thinking and
decision making, plan of care and selection of treatment. Association between theories and
practices. Documentation, case reporting, and presentation.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 3721 ฝึกงานกายภาพบําบัด 4
1(0-0-1/4)
Physical Therapy Practice 4
Corequisite : PT 3541 or Consent of Instructor
ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางระบบประสาท หรือระบบอื่นๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน หรือ
นักกายภาพบําบัด ในเรื่องการตรวจประเมิน การวิเคราะห์ การวินิจฉัย กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก
การวางแผนการรั กษา การให้ การรักษาทางกายภาพบํ าบั ดในผู้ป่วย การจดบันทึ กข้อมูลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ
การนําความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยจริง การรายงานผลการรักษาผู้ป่วยและการนําเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย
ในที่ประชุม
Clinical practice in neurological conditions or others under supervision of licensed
physical therapists. Physical therapy assessment and evaluation, diagnosis, clinical thinking and
decision making, plan of care and treatment. Association between theories and practices.
Documentation, case reporting, and presentation.
PT 3731 ฝึกงานกายภาพบําบัด 5
1(0-0-1/4)
Physical Therapy Practice 5
Corequisite : PT 3623 or Consent of Instructor
ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางระบบหายใจ หัวใจและไหลเวียนโลหิต หรือระบบอื่นๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ผู้สอน หรือนักกายภาพบําบัด ในเรื่องการตรวจประเมิน การวิเคราะห์ การวินิจฉัย กระบวนการคิดและ
ตัดสินใจทางคลินิก การวางแผนการรักษา การให้การรักษาทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วย การจดบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
อย่างเป็นระบบ การนําความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยจริง การรายงานผลการรักษาผู้ป่วยและการ
นําเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยในที่ประชุม
Clinical practice in cardiopulmonary conditions or others under supervision of licensed
physical therapists. Physical therapy assessment and evaluation, diagnosis, clinical thinking and
decision making, plan of care and treatment. Association between theories and practices.
Documentation, case reporting, and presentation.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 3764 ฝึกงานกายภาพบําบัด 6
4(0-0-4/24)
Physical Therapy Practice 6
Prerequisite : PT 3711, PT 3721, PT 3731 or Consent of Instructor
ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยภายใต้การควบคุมดูแลของนักกายภาพบําบัด ในเรื่องการตรวจประเมิน การวิเคราะห์
การให้เหตุผลทางคลินิก การวางแผนการรักษา การให้การรักษาทางกายภาพบําบัดแก่ผู้ป่วย ประเภทต่าง ๆ การจด
บันทึกข้อมู ลผู้ป่วยอย่างเป็ นระบบ การรายงาน การจัดทํากรณีศึ กษาและ/หรื อการนําเสนอผู้ป่วยในที่ประชุม
ตลอดจนเรียนรู้การดําเนินงานของหน่วยงานกายภาพบําบัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล
Clinical practice under supervision of licensed physical therapists. Physical therapy
assessment and evaluation, diagnosis, clinical thinking and decision making, plan of care and
treatment . Documentation, case reporting, and presentation. Interdisciplinary care in physical
therapy and hospital settings.
PT 3861 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 2
1(0-1/2-0)
Integration of Professional Practice Concept 2
Prerequisite : PT 2841
การบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติจากรายวิชาทางกายภาพบําบัดที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานการ
ตรวจร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด การนวด การรักษาด้วยความร้อนและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การขยับ
ดัด ดึง ข้อต่อ การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า การนําเสนอกรณีผู้ป่วย ร่วมกับการคิดวิเคราะห์ การตรวจ
ประเมินและการวางแผนการรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น การเขียนรายงานกรณีศึกษา โดยมีผู้สอนชี้นํา การจัดทําแผนที่
ความคิด การจัดทํากลุ่มการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Supervised case-based seminars and practice serve as integrative units of professional
practice and other physical therapy courses (physical assessment, therapeutic exercise,
massage, therapeutic modalities, mobilization, and electrotherapy). Case presentation, clinical
reasoning process, basic evaluation and plan of treatment under supervision, mind mapping,
and problem base learning.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 3913 พื้นฐานวิทยาการทางการแพทย์
3(3/3-0-0)
Basic Conventional Medicine
Prerequisite : None
ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และแนวทางการรักษาทางการแพทย์ด้วยหลักวิทยาการแพทย์เฉพาะทาง
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบําบัด ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อและระบบภูมิคุ้มกันวิทยาของ
ร่างกาย รังสีวินิจฉัย เภสัชวิทยา การตรวจประเมินทางห้องปฎิบัติการ จุลชีววิทยา ชีวเคมีคลินิก
Foundational information on diseases/conditions and specific medical treatment with
medical problem related to physical therapy. Surgery and medicine. Infectious diseases and
immune system disorders. Diagnostic radiology, pharmacology, medical laboratory testing,
microbiology, and immunology.
PT 4032 กฎหมายและการบริหารงาน
2(2/2-0-0)
Law and Management
Prerequisite : None
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎหมายประกั น สั ง คม กฎหมายแรงงาน
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ คําประกาศสิทธิผู้ป่วย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศ
ไทย หลักบริหารงานเบื้องต้น การบริหารจัดการทางกายภาพบําบัด มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงาน บทบาท
ของนักกายภาพบําบัดในงานสาธารณสุขระดับต่างๆ บทบาทขององค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด
Physical Therapy Act and Laws associated to practices. Health facility act, professional
ethics, National health act, and declaration of patient’s rights. Health service system and
accreditation in Thailand. Fundamental administration, physical therapy clinic management,
interpersonal skills, role of physical therapy in health care system and professional
development.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 4412 กายภาพบําบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
2(2/2-0-0)
Physical Therapy in Musculoskeletal System 2
Prerequisite : PT 3433 or Consent of Instructor
การตรวจประเมินเพื่อการวินิจฉัยแยกโรคทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เทคนิคการรักษาที่อยู่ในความสนใจปัจจุบัน กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การนําหลักฐานเชิงประจักษ์
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพยาธิสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากท่าทางใน
การทํางานหรือสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนําความรู้ทางการยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
Physical therapy assessment and differential diagnosis in musculoskeletal disorders.
Current treatment techniques. Critical thinking, clinical decision making and evidence-based
practice. Health promotion. Application of ergonomics to prevent work related musculoskeletal
disorders.
PT 4611 กายภาพบําบัดระบบหายใจ หัวใจ และไหลเวียนโลหิต 2
1(1/1-0-0)
Physical Therapy in Cardiovascular and Respiratory System 2
Prerequisite : PT 3623 or Consent of Instructor
การตรวจประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการรักษา หลักการดูแลจัดการและรักษาทางกายภาพบําบัดทรวง
อกในผู้ป่วยระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง แนวทางการดูแลรักษาระยะสั้นและระยะยาว ความรู้และแนวทางการ
รักษาทางการแพทย์ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพร่างกายให้สัมพันธ์กับปัจจัยองค์รวม เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การ
เขียนรายงานผู้ป่วย การจัดทํากรณีศึกษา
Examination and evaluation, analysis, and plan of care in patients with acute and
chronic cardiorespiratory conditions. Medical treatment. Rehabilitation in holistic approaches to
improve patients’ quality of life. Case studies and reports.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 4702 โครงงานพิเศษสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด
2(1/1-0-1/4)
Senior Project for Physical Therapy Students
Prerequisite : None
การดําเนินกระบวนการวิจัย การสืบค้น ประเมิน และเลือกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การกําหนดประเด็น
วัตถุประสงค์ ตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวมรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐาน การแปลผล สรุปผล การนําเสนอและวิจารณ์อย่างมีเหตุผล จริยธรรมการวิจัย
Research methodology. Systematic searching, appraisal and selection of information.
Appropriate research design on objectives, variables, hypothesizing, sampling, intervention, data
collection and data analysis. Application of basic statistics. Data interpretation, result, discussion,
and presentation. Research ethics.
PT 4772 ฝึกงานกายภาพบําบัด 7
2(0-0-2/12)
Physical Therapy Practice 7
Prerequisite : None
ฝึกปฏิบัติงานโดยบูรณาการความรู้และทักษะทางกายภาพบําบัด ภายใต้คําแนะนําของนักกายภาพบําบัด
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักวิชาชีพ ทักษะการสื่อสาร การให้การดูแลผู้ป่วย การจัดการทางกายภาพบําบัดและการ
บริหารจัดการหน่วยงาน การให้ความรู้และการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยและญาติ การนําเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย
Clinical practice focuses on bridging knowledge with practical skills under supervision of
licensed physical therapists. Professional behaviors, communication skills, and physical therapy
intervention. Administration in physical therapy setting and organization. Education and health
promotion for patients and families. Case report and presentation.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 4782 ฝึกงานกายภาพบําบัด 8
2(0-0-2/12)
Physical Therapy Practice 8
Prerequisite : None
ฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบําบัดที่ได้รับมอบหมาย การพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักวิชาชีพ ทักษะการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขอื่น การทํางานร่วมกันของทีมสหสาขา
วิชาชีพ การให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบท และวิถีชีวิตของ
บุคคล ชุมชน การให้ความรู้และการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการในท้องถิ่น
Clinical practice in community base under supervision of licensed physical therapists.
Professional behaviors, communication skills, and interaction with health care professionals.
Multidisciplinary team work and holistic approaches. Application of knowledge and clinical
experiences into the context of individual and community. Education and health promotion for
patients and families.
PT 4792 ฝึกงานกายภาพบําบัด 9
2(0-0-2/12)
Physical Therapy Practice 9
Prerequisite : None
ฝึ ก ปฏิบ ัต ิง านในหน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ วิช าชีพ ตามความสนใจ ภายใต้ก ารควบคุม ของ
นักกายภาพบําบัดหรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาทักษะทางกายภาพบําบัดเฉพาะด้าน
Clinical practice under supervision of licensed physical therapists in various settings.
Development of physical therapy skills as interested.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 4821 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3
1(0-1/2-0)
Integration of Professional Practice Concept 3
Prerequisite : PT 3764
การบูรณาการความรู้จากรายวิชา PT 3764 ฝึกงานกายภาพบําบัด 6 และรายวิชากายภาพบําบัดใน
ระบบต่าง ๆ การนําเสนอกรณีผู้ป่วยจากการฝึกงาน ร่วมกับการคิดวิเคราะห์ การตรวจประเมินและการวาง
แผนการรักษาผู้ป่วยด้วยตนเอง การจัดทําแผนที่ความคิด การจัดทํากลุ่มการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Integration of clinical physical therapy practice (PT 3764) and physical therapy
knowledge and skills in various patient care settings. Case presentation, clinical reasoning
process, evaluation and plan of treatment, mind mapping, and problem base learning.
PT 4841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 4
1(0-1/2-0)
Integration of Professional Practice Concept 4
Corequisite : PT 4772, PT 4782, PT 4792 or consent of instructor
การบูรณาการความรู้จากรายวิชา PT 4772 ฝึกงานกายภาพบําบัด 7 PT 4782 ฝึกงานกายภาพบําบัด 8
และ PT 4792 ฝึกงานกายภาพบําบัด 9 และรายวิชากายภาพบําบัดในระบบต่าง ๆ การนําเสนอกรณีผู้ป่วยจาก
การฝึกงาน ร่วมกับการคิดวิเคราะห์ การตรวจประเมินและการวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อน การจัดทําแผนที่
ความคิด การจัดทํากลุ่มการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Integration of clinical physical therapy practice (PT 4772, PT 4782, PT 4792) and physical
therapy knowledge and skills in various patient care settings. Case presentation, clinical
reasoning process, sophisticated evaluation and plan of treatment, mind mapping, and problem
base learning.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 4911 กายภาพบําบัดในการกีฬา
1(1/1-0-0)
Physical Therapy in Sports
Prerequisite : None
บทบาทของกายภาพบํ า บั ด ในการกี ฬ า ทฤษฎี ใ นการวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะท่ า ทางของการเล่ น กี ฬ า วิ ธี
เสริ ม สร้ า งสมรรถนะในการเล่ น กี ฬ า การบาดเจ็ บ ที่ พ บบ่ อ ย การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น และการรั ก ษาทาง
กายภาพบําบัดในนักกีฬา การฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการบาดเจ็บ
Role of physical therapy in sport. Movement analysis of sport movement, Enhancing
physical fitness for sports specific, common sports injuries, first aid on field, sports physical
therapy intervention and rehabilitation.
PT 4912 กายภาพบําบัดเพื่อสุขภาพและความงาม
2(2/2-0-0)
Physical Therapy for Health and Beauty
Prerequisite : None
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเกี่ยวกับระบบผิวหนังของมนุษย์ เครื่องสําอาง อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพและความงาม โภชนาการ สุขอนามัย การบริการจัดการด้านธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและความงาม
Anatomy and physiology of human integumentary system. Cosmetics, treatment
procedure, tools and equipments used for health and beauty. Nutrition and hygiene. Business
management in health and beauty.
PT 4923 กายภาพบําบัดในผู้สูงอายุและภาวะอื่นๆ
3(2/2-1/2-0)
Physical Therapy in Geriatric and Other Conditions
Prerequisite : None
หลักการในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูทางกายภาพบําบัดใน
ผู้สูงอายุ สตรี และภาวะเฉพาะอื่นๆ ได้แก่ แผลไฟไหม้ น้ําร้อนลวก มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง โรคตับ metabolic
syndrome และ AIDS การสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ในสหวิชาชีพ
The principles of health promotion, prevention, examination and evaluation, diagnosis,
intervention and physical therapy rehabilitation for geriatrics, woman’s health and other specific
conditions (burn, cancer, chronic renal failure, hepatic disease, metabolic syndrome and AIDS).
Interpersonal and multidisciplinary communication.
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กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PT 4962 กายภาพบําบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ
2(1/1-1/3-0)
Community Physical Therapy and Health Promotion
Prerequisite : None
บทบาท หน้าที่ การทํางานกายภาพบําบัดแบบบูรณาการในชุมชน สุขภาวะของคนไทยและปัญหา
สุ ข ภาพ ระบาดวิ ท ยาพื้ น ฐาน ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพและการควบคุ ม มาตรฐานการบริ ก ารในประเทศไทย
เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ การประเมินปัญหาสุขภาพ
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในชุมชน การวางแผนดําเนินการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู
สมรรถภาพในชุมชน หลักการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสาร การผลิตสื่อประกอบการแลกเปลี่ยนความรู้
การจัดทําโครงการงบประมาณ การบริหารโครงการ การจัดกระบวนการกลุ่ม ภาวะผู้นํา กระบวนการสุขศึกษา
การเขียนรายงาน
Role and responsibility of physical therapy profession in community health care. Health
and well-being of Thai people. Basic epidemiology. Health service and accreditation in Thailand.
Fundamental of health economy. Behavioral analysis, health evaluation, risk factors in
community. Plan of care in promotion, prevention, treatment and rehabilitation. Interpersonal
relationship and communication. Media production for knowledge sharing i.e., slide, leaflet,
poster. Project management and budgeting. Group activities. Leadership. Health education. Case
reporting.
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
ชื่อ – สกุล
1. อ.ยิง่ ลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

วันที่เริ่มทํางาน

คุณวุฒิการศึกษา
- วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยมหิดล

16 มี.ค. 2540

2. อ.กิติมา ฉันทพานิชย์

อาจารย์

- M.S. (Physical Therapy)
Long Island University, USA.
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

1 พ.ย. 2548

3. อ.บุญรัตน์ โง้วตระกูล

อาจารย์

1 เม.ย. 2536

4. อ.ดร.สุภรัศมิ์ เงินสุทธิวรกุล

อาจารย์

5. อ.ดร.เสาวณีย์ วรวุฒางกูร

อาจารย์

- M.A. (Physical Therapy)
New York Univesity, U.S.A.
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Ph.D. (Organization Development and
Transformation) Cebu Doctor’s College,
Philippines.
- M.A. (Physical Therapy)
New York University, U.S.A.
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปร.ด. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

6. อ.อารียา

อาจารย์

จงเสถียรธรรม

7. อ.ดวงพร เบญจนราสุทธิ์

อาจารย์

8. อ.วิราภรณ์ แพบัว

อาจารย์

- วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม.(สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (กายภาพบําบัด)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1 พ.ค. 2551

15 พ.ค. 2541

1 ก.ย. 2539

1 มิ.ย. 2540

18 ต.ค. 2553

ชื่อ – สกุล
9. อ.เจนจิรา อัสพันธ์

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

วันที่เริ่มทํางาน

คุณวุฒิการศึกษา
- วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอับดับหนึง่
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

15 พ.ค. 2551

10. อ.ฐิติกานต์ ชูกิจรุง่ โรจน์

อาจารย์

- วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับหนึง่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

18 ส.ค. 2551

11. อ.สุดาพร พุ่มเมือง

อาจารย์

19 เม.ย. 2553

12. อ.สุภาณี ชวนเชย

อาจารย์

- วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและ
การออกกําลังกาย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับหนึง่
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

13. อ.ภัสสร วิชิต

อาจารย์

18 เม.ย. 2554

14. อ.ณรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดี

อาจารย์

15. อ.พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์

อาจารย์

16. อ.นิภาพร เหล่าชา

อาจารย์

- วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- M.S. (Exercise and Sport Nutrition)
Texas Women's University, U.S.A.
- วท.ม. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ชื่อ – สกุล
17. อ.เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิช

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

วันที่เริ่มทํางาน

คุณวุฒิการศึกษา
- วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. (กายภาพบําบัด)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

1 มิ.ย. 2555

- วท.ม. (กายภาพบําบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

15 พ.ย. 2555

- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วท.ม. (ประสาทศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ก.ย. 2556

18. อ.ไชยดล ตัณฑสิทธิ์

อาจารย์

19. อ.ศิรินันท์ จันทร์หนัก

อาจารย์

20. อ.พรลักษณ์ แพเพชร์

อาจารย์

21. อ.สุจิตรา ลิ้มทรัพย์

อาจารย์

22. อ.หทัยชนก เบญจรงค์รัตน์

อาจารย์

23. อ.จิราพร แข็งขัน

อาจารย์

- วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13 ส.ค. 2557

24. อ.ปวีนุช ศรีมงคลชัย

อาจารย์

- วท.ม. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

2 พ.ค. 2545

หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

5 มิ.ย. 2555

หน้ า 60

16 พ.ค. 2557

1 ส.ค. 2557

2.2.3 อาจารย์ประจําร่วมสอน
ชื่อ – สกุล
1. อ.รัชนีพร ศรีรกั ษา

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

2. อ.ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์

อาจารย์

3. อ.พันทนันท์ เลิศคุณอธินนท์

อาจารย์

4. ผศ.จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5. ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว

6. ผศ.ดร.อุไรพรรณ
เจนวาณิชยานนท์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

7. อ.ปาริชาติ รัตนรักษ์

อาจารย์

8. อ.วิไล ธรรมวาจา

อาจารย์

9. อ.สมนึก ใจกล้า

อาจารย์

10. อ.นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
- กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์) วิทยาลัยครูเทพสตรี
- กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
- ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
- อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พธ.ม. (ศาสนา) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
- ป.ธ.9 (เปรียญธรรม 9 ประโยค)
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
- ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. (พยาบาล) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สค.ม. (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษวิทยา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา
- อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย
- วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ชื่อ – สกุล
11. อ.อัจฉรา บัวเลิศ

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

12. อ.ศนิชา แก้วเสถียร

อาจารย์

13. อ.กรองกาญจน์ คงวงศ์ญาติ

อาจารย์

14. อ.กรวรรณ พรมนาถ

อาจารย์

15. อ.อุมารังษี วงษ์สุบรรณ

อาจารย์

16. อ.ศุชญา สนสี
17. อ.นันทพร ศรจิตติ

อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
- ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Cert. in Activities for ELT (English Language Teaching)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- Cert. in TESL, RELC , Singapore
- ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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3.2.4 อาจารย์พิเศษ
ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

-

วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

2. อ.รวีวรรณ สุวรรณเวช

อาจารย์

-

วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

3. อ.ฐิตริ ัตน์ นาครอด

อาจารย์

-

วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

4. อ.จิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ

อาจารย์

-

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อ – สกุล
1. อ.กฤษณา พิชิตพร

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

-

วท.ม. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

6. อ.ชลธิชา ปักษี

อาจารย์

-

วท.บ.(กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

7. อ.ปรีดา ตั้งตรงจิตร

อาจารย์

-

M.S. Long Island University, New York.
ภ.บ. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

8. อ.เสรัชย์ ตัง้ ตรงจิตร

อาจารย์

-

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจ Loyola University of Chicago, U.S.A.

9. อ.ชาญพจน์ ตั้งตรงจิตร

อาจารย์

-

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

5. ผศ.ชมพูนุช สุวรรณศรี

10. ผศ.นพ.ไพศาล ลีละชัยกุล
11. อ.ประพัฒน์ สิริประภาพร

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

-

พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (กายภาพบําบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
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ชื่อ – สกุล
12. รศ.ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์
-

13. อ.พญ.สุขมาส สุวรรณวลัยกร

อาจารย์

-

คุณวุฒิการศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ : การยศาสตร์)University of
Texas at Arlington, USA.
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) University of Texas at
Arlington, USA.
วศ.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

M.Sc. In Dermatology,
Boston University USA.
พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) Royal College of Sergeons
in Ireland
วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14. อ.นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง

อาจารย์

-

พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรการฝังเข็ม กระทรวงสาธารณสุข

15. อ.พิมพ์รกั สินสมบูรณ์ทอง

อาจารย์

-

วท.ม. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (กายภาพบําบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16. อ.อมร โฆษิดาพันธุ์

อาจารย์

-

วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

-
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17. อ.ปวริศา ทรัพย์ประเสริฐ

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

18. อ.อนุวัตร เลิศพิทักษ์สุนทร

อาจารย์

ชื่อ – สกุล

19. ผศ. ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์

20. อ.ปิยารัตน์ วุ้นวงษ์

คุณวุฒิการศึกษา
-

วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

-

M.B.A. CPM (Asia-pacific)
วท.บ. (เภสัชศาตร์)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์
-

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ขุมชนและ
เวชศาสตร์ครอบครัว) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
MA. (Physical Therapy)
วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

21. อ.ชลธิชา ปักษี

อาจารย์

-

วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

22. นพ.สมชาติ สุจริตรังษี

อาจารย์

-

พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)
วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว ศิริราชพยาบาล

23. อ.ปิยฉัตร แพงไตร

อาจารย์

-

สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

24. อ.สมศักดิ์ สุวรรณวงษ์

อาจารย์

-

วท.บ. (การบริหารสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

25. อ.สุนทรี เถียนสูงเนิน

อาจารย์

-

วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

26. อ.โสรญา สุดสาระ

อาจารย์

-

พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27. อ.ไพฑูรย์ ดารา

อาจารย์

-

ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทาลัยราชภัฎลพบุรี
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

28. ผศ.นาฎวิมล งามศิริจิตต์

อาจารย์

-

วท.ม. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
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ชื่อ – สกุล
29. อ.หนึ่งนุช เจือเจริญ

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
-

วท.ม. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

30. อ.ณัจธญา เลี่ยวปัญญา

อาจารย์

-

วท.ม. (กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

31. อ.กมลวรรณ พวงสงวนวงศ์

อาจารย์

-

วท.ม. (กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

32. อ. นพ.พงศศิษฎ์ สิงหทัศน์

อาจารย์

-

พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม

33. อ. ดร. นพ. พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร

อาจารย์

-

Ph.D. (Microbiology), University of Australia
พ.บ. (แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ) โรงพายาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

รอง
ศาสตราจารย์ -

พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม
วุฒิบัตรศัลยกรรมผิวหนัง
Associate Professor, MD,Grad Dip Clin Sc (Surg), Dip
Thai Brd Surg
พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคหายใจและภาวะวิกฤต
โรคระบบการหายใจ

34. อ. นพ.โชคชัย
สุวรรณกิจบริหาร
35. รศ. นพ.พรพรหม เมืองแมน

36. อ.นพ.พิศษิ ฐ์ ด่านไทยนํา

37. ผศ. นพ.สมนึก นิลบุหงา

38. พ.ต.อ. พญ.อมรรัตน์
ธนชัยวิวัฒน์

อาจารย์

อาจารย์

-

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ -

พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

-

พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขามะเร็งนรีเวช
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล

อาจารย์
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ชื่อ – สกุล
39. ผศ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
-

คุณวุฒิการศึกษา
Diploma, Neurovascular disease Paris sud-Mahidol
University, Paris
Ramathibodi Hospital, Mahidol University
Diploma, Diagnostic Radiology,
Certificate, Interventional Neuroradiology, Bicetre
Hospital Paris sud University, Paris
Certificate, Interventional Neuroradiology Lahey
Clinic Boston, MA
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
ในส่วนของการฝึกงานทางคลินิก คณะฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานกายภาพบําบัดของโรงพยาบาล
สถานพยาบาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เทียบเท่าในลักษณะของการส่งนักศึกษาฝึกงาน โดยใช้เป็นสถานที่ฝึกงาน
ภาคสนาม ภายใต้การควบคุมดูแลของบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ ที่มีคุณสมบัติตามที่สภากายภาพบําบัดกําหนด
โดยถือเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
จํานวนชั่วโมงฝึกงาน

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ฝึกงาน

จํานวนชั่วโมง
ฝึกงาน

PT 2701

ฝึกงานกายภาพบําบัด 1

1

0

0

4

60

PT 3701

ฝึกงานกายภาพบําบัด 2

1

0

0

4

60

PT 3711

ฝึกงานกายภาพบําบัด 3

1

0

0

4

60

PT 3721

ฝึกงานกายภาพบําบัด 4

1

0

0

4

60

PT 3731

ฝึกงานกายภาพบําบัด 5

1

0

0

4

60

PT 3764

ฝึกงานกายภาพบําบัด 6

4

0

0

24

360

PT 4772

ฝึกงานกายภาพบําบัด 7

2

0

0

12

180

PT 4782

ฝึกงานกายภาพบําบัด 8

2

0

0

12

180

PT 4792

ฝึกงานกายภาพบําบัด 9

2

0

0

12

180

รวม

15

0

0

80

1200

4.1
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
มีศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพกายภาพบําบัด และคุณค่าแห่งตน
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดและดํารงชีวิต
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กายภาพบําบัด
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีศักยภาพ
สามารถพั ฒ นาตนเองโดยการศึ ก ษา ค้ น คว้ า
และเรี ย นรู้ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางการรักษาทาง
กายภาพบําบัด
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
มีความสามารถทํางานเป็นทีม เป็นผู้นํา ผู้ตาม และผู้ประสานงาน สามารถทํางานกับสหสาขาวิชาชีพ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
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4.2 ช่วงเวลา
จํานวนชั่วโมงฝึกงาน

ช่วงเวลา

PT 2701 ฝึกงานกายภาพบําบัด 1

ชั้นปีที่ 2 ภาค 1

PT 3701 ฝึกงานกายภาพบําบัด 2

ชั้นปีที่ 3 ภาค 1

PT 3711 ฝึกงานกายภาพบําบัด 3

ชั้นปีที่ 3 ภาค 2

PT 3721 ฝึกงานกายภาพบําบัด 4

ชั้นปีที่ 3 ภาค 2

PT 3731 ฝึกงานกายภาพบําบัด 5

ชั้นปีที่ 3 ภาค 2

PT 3764 ฝึกงานกายภาพบําบัด 6

ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

PT 4772 ฝึกงานกายภาพบําบัด 7

ชั้นปีที่ 4 ภาค 2

PT 4782 ฝึกงานกายภาพบําบัด 8

ชั้นปีที่ 4 ภาค 2

PT 4792 ฝึกงานกายภาพบําบัด 9

ชั้นปีที่ 4 ภาค 2

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ขึ้นอยู่กับแผนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยจัดให้มีการฝึกงานไม่ต่ํากว่า 4 วันต่อสัปดาห์
4.4 กระบวนการประเมินผล
เฉพาะรายวิชา PT 2701 ฝึกงานกายภาพบําบัด 1 และ PT 3701 ฝึกงานกายภาพบําบัด 2 ใช้
เกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น ผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U) โดยนักศึกษาที่ผ่านต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดย
การประเมิน ประกอบด้วย
4.4.1 การประเมินโดยอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
4.4.2 การประเมินโดยวิธีอื่น ตามแต่กรรมการวิชาการประจําคณะกายภาพบําบัดเห็นชอบ
4.4.3 ผลการประเมินจาก 4.4.1 และ 4.4.2 ต้องผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หรือกรรมการวิชาการประจําคณะกายภาพบําบัด
ส่วนรายวิชาฝึกงานอื่นๆ จํานวน 7 รายวิชา ให้มีการประเมินผล ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
กําหนดให้มีการจัดทําโครงงานพิเศษสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
การดําเนินกระบวนการวิจัย การสืบค้น ประเมิน และเลือกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การกําหนดประเด็น
วัตถุประสงค์ ตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวมรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐาน การแปลผล สรุปผล การนําเสนอและวิจารณ์อย่างมีเหตุผล จริยธรรมการวิจัย
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1)
2)

สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีศักยภาพ
สามารถพัฒนาตนเองโดยการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
3) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในฐานะนักวิจัย
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล และการนําเสนอผลงาน
5) มีความสามารถทํางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6) มีศรัทธา ความเชื่อมั่น และเห็นคุณค่าของผลงานวิจัย เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
7) ผลงานวิจัยมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาสังคมและวิชาชีพ
8) มีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด
5.3 ช่วงเวลา
หลักสูตรกําหนดให้ทําโครงงานพิเศษ ในปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และสิ้นสุดการเรียนการ
สอนภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนด อาจารย์ที่ปรึกษา ชั่วโมงการให้คําปรึกษา การจัดทําแผนการดําเนินงาน มีคู่มือโครงงาน
พิเศษ ให้ข้อมูลข่าวสารและแหล่งค้นคว้า จัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการวิจัย จัดให้มีการประชุมเพื่อ
นําเสนอโครงร่างและผลการวิจัย ให้งบประมาณในการทํางานวิจัย และสนับสนุนการนําเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ
5.6 กระบวนการประเมินผล
เกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น ผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U) โดยนักศึกษาที่ผ่านต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60 โดยการประเมิน ประกอบด้วย
5.6.1 การประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ
5.6.2 การประเมินโดยคณะกรรมการโครงงานพิเศษ
5.6.3 ผลการประเมินจาก 5.6.1 และ 5.6.2 ต้องผ่านการพิจารณาจากกรรมการวิชาการประจํา
คณะกายภาพบําบัด
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มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพื้นฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด รู้ข้อจํากัดตนเอง และส่งต่อผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสม
3.1.2 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน
อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ดําเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม
3.1.3 ปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และมี ค วามสามารถจั ด การกั บ ปั ญ หาจริ ย ธรรมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
3.1.4 ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเองเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองที่จะ
ถูกละเมิด การเคารพในความคิดเห็นและความต้องการของผู้ป่วยในการให้การรักษา
3.2 ความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีใน
องค์ความรู้ ในสาขาวิชาต่อไปนี้
3.2.1 ศาสตร์ทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
3.2.2 ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต/พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ/ความรู้หลักการและทฤษฎี
ในรายวิชาที่เรียน
3.2.3 การวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
3.2.4 ระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริหารงานเบื้องต้นของระบบการบริการ
กายภาพบําบัด
3.3 ทักษะทางปัญญา
3.3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
3.3.2 สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
3.3.3 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
3.3.4 สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
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3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นําและสมาชิกในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
3.4.2 มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชา
3.4.3 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 สามารถศึ กษาทําความเข้าใจในประเด็นปัญ หา เลือกและประยุ กต์ ใช้ เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา
3.5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม
3.5.3 สามารถสร้างกิจกรรมเชิงรุก (proactive physical activities) ด้านการให้ความรู้กับกลุ่ม
ผู้ใช้บริการ และชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.5.4 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
3.6.1 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อกําหนดสภากายภาพบําบัด
หัวข้อความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. 2553
3.6.2 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้
ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ในการปฏิบัติงาน
3.7 ศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพกายภาพบําบัด และคุณค่าแห่งตน
3.7.1 แสดงออกซึ่งการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรักและภูมิใจในสถาบัน และวิชาชีพ
3.7.2 มีความรักและความภูมิใจในตนเอง ดํารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม มีทัศนคติต่อการดํารงชีวิต
ในเชิงบวก มีภาพลักษณ์ทางวิชาชีพที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
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3. ตารางแสดงการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
มาตรฐานการ
ผลการเรียนรู้
เรียนรู้
2 . 1 คุ ณ ธ ร ร ม 2.1.1 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก
จริยธรรม
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
สิทธิพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง
กายภาพบําบัด รู้ข้อจํากัด
ตนเอง และส่งต่อผู้ป่วยได้อย่าง
เหมาะสม
2.1.2 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดยเน้น
คุ ณ ธรรม 6 ประการ ได้ แ ก่
ขยั น อดทน ประหยั ด เมตตา
ซื่อสัตย์ กตัญญู เคารพในคุณค่า
ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
จั ด การกั บ ปั ญ หาคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม โดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่
เหมาะสม
2.1.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีความสามารถจัดการกับ
ปั ญ ห า จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น วิ ช า ชี พ
กายภาพบําบัด
2.1.4 ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้
รับรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเอง
เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองที่จะ
ถูกละเมิด การเคารพในความ
คิด เห็น และความต้ อ งการของ
ผู้ป่วยในการให้การรักษา
2.2 ความรู้
2.2.1 ศาสตร์ทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
2.2.2 ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต/

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
- กํ า หนดเป้ า หมายการพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านในแต่
ละชั้ น ปีใ นคู่ มือ อาจารย์ ที่ป รึ ก ษา
อย่างชัดเจน
- กําหนดให้มีคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา การปฐมนิ เ ทศ
การฝึกปฏิบัติงาน มีการนิเทศการ
ฝึกปฏิบัติงาน
- กําหนดให้มีการเรียนการสอนเรื่อง
จรรยาบรรรณวิชาชีพและสิทธิของ
ผู้ป่วยก่อนการออกฝึกปฏิบัติงาน

- เน้ น การสอนโดยให้ ผู้ เ รี ย นมี ก าร
เรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้กลวิธีสอนที่
หลากหลาย ทั้ ง การบรรยาย
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การประเมินผลการ
เรียนรู้
- ประเมินพฤติกรรม
ของนักศึกษาทั้งใน
ห้องเรียน และการ
ฝึกภาคสนาม โดย
อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
ผู้รับบริการ
- ผลการประเมิ น
จากผู้ใช้บัณฑิต

- การสอบข้อเขียน
- การสอบปฎิบัติ
- ก า ร นํ า เ ส น อ
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มาตรฐานการ
เรียนรู้

2.3 ทั ก ษะทาง
ปัญญา

2.4 ความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุ ค คลและความ
รับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ/
ความรู้ ห ลั ก การทฤษฎี ใ น
รายวิชาที่เรียน
2.2.3 การวิ จั ย และการติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
2.2.4 ระบบสุขภาพ กฎหมาย การ
จั ด การและการบริ ห ารงาน
เบื้องต้นของระบบการบริการ
กายภาพบําบัด
2.3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิ ช า ชี พ แ ล ะ ค ว า ม รู้ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
ปลอดภั ย และมี คุ ณ ภาพใน
การดูแลสุขภาพ
2.3.2 สามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
ต น เ อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น
2.3.3 สามารถใช้ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการวิจัยหรือ
สร้ า งนวั ต กรรม ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับวิชาชีพกายภาพบําบัด
2.3.4 สามารถประยุกต์ใช้และบูรณา
ก า ร ค ว า ม รู้ ใ น ส า ข า วิ ช า
กายภาพบํ า บั ด กั บ ความรู้ ใน
ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ แ ละบริ บ ททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
2.4.1 สามารถทํ า งานเป็ น ที ม ใน
บทบาทผู้ นํ า และสมาชิ ก ใน
บริ บ ทหรื อ สถานการณ์ ที่
แตกต่างกัน
2.4.2 มีค วามสามารถในการปรับตัว

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ร่วมกับการอภิปราย การค้น คว้า
การวิเคราะห์ และทํา กรณีศึก ษา
ตลอดจนการนํ า เสนอประเด็ น ที่
ผู้ เ รี ย นสนใจ เพื่ อ การเรี ย นรู้
ร่วมกันของกลุ่มในรายวิชาบูรณา
การ

- การสอนที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก
ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา
ทั้ ง ร ะ ดั บ บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ่ ม ใ น
สถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ โดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การ
อภิ ป รายกลุ่ ม การสะท้ อ นคิ ด
การทํากรณีศึกษา การโต้วาที การ
จั ด ทํา โครงการ และการใช้ เ กมส์
เป็นต้น

- กํ า หนดให้ มี ก ารจั ด การเรี ยนการ
ส อ น ที่ เ น้ น ก า ร มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่ า งผู้เ รี ยนกับ ผู้ เรี ยน ผู้เรี ย น
กั บ ผู้ ส อน ผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
และผู้ร่วมทีมสุขภาพ
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การประเมินผลการ
เรียนรู้
ผลงาน
- การทํ า รายงาน/
แผนที่ความคิด
- กา รจั ดทํ า ง า น /
กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
- กา รเสนอค วา ม
คิดเห็นในกิจกรรม
กลุ่ม
- การทํา/นําเสนอ
รายงาน
- การอภิปรายกลุ่ม/
การทํากลุ่ม
กรณีศึกษา
- การเขียนรายงาน
ทางคลินิก การ
ตรวจประเมิน
ผู้ป่วย และการให้
การรักษา
- ผลงานวิจัย
- การทําข้อสอบ
ประเภทอัตนัย

- การประเมิน
โครงการ/กิจกรรม
ที่หลากหลาย เช่น
บทบาทการเป็น
ผู้นํา ผู้ตาม
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มาตรฐานการ
เรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

แ ล ะ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ อ ย่ า ง
สร้ า งสรรค์ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
2.4.3 มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง และวิชาชีพ

- จัด ให้มี โ ครงการเสริม เพื่ อพั ฒ นา
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ ห รื อ
สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
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การประเมินผลการ
เรียนรู้
ความสามารถใน
การทํางานเป็นทีม
ความรับผิดชอบ
- มีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ
(feedback) แก่
นักศึกษาระหว่าง
การเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามี
การพัฒนาตนเอง
- มีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ
(feedback) แก่
นักศึกษาในด้าน
อื่นๆ โดยอาจารย์
ที่ปรึกษา
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มาตรฐานการ
ผลการเรียนรู้
เรียนรู้
2.5 ทั ก ษะกา ร 2.5.1 สามารถศึกษาทําความเข้าใจใน
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง
ประเด็ น ปั ญ หา เลื อ กและ
ตั ว เ ล ข ก า ร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค ทางสถิ ติ
สื่ อ สาร และการ
หรื อ คณิ ต ศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
อย่า งเหมาะสมในการศึ ก ษา
สารสนเทศ
ค้ น ค ว้ า แ ล ะ เ ส น อ แ น ะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
2.5.2 สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ภาษาไทย
แ ล ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
สามารถเลือกใช้รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
2.5.3 สามารถสร้ า งกิ จ กรรมเชิ ง รุ ก
(proactive
physical
activities) ด้านการให้ความรู้
กั บ กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร แ ล ะ
ชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.5.4 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประมวลผล แปลความหมาย
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม
2.6 ทั ก ษะกา ร 2.6.1 มีความสามารถในการปฏิบัติ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ
ทั ก ษ ะ ท า ง วิ ช า ชี พ
กายภาพบําบัด ในการตรวจ
ประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย ป้ อ งกั น
รั ก ษา ฟื้ น ฟู และส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ตาม
ข้อกําหนดสภากายภาพบําบัด
หั ว ข้ อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ขั้ น
พื้นฐานของนักกายภาพบําบัด
พ.ศ. 2553
2.6.2 มี ความสามารถในการปฏิบัติ
ทั ก ษ ะ ท า ง วิ ช า ชี พ
กายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
- จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการวาง
แผนการรักษาผู้ป่วย
- จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล
แปลความหมาย รวมถึง ให้มี ก าร
นําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
- จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ ส นั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาส
สื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
หลากหลายรูปแบบ
- จั ด ให้ มี กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการ
เชิงรุก

- จัดแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ ก ปฏิ บั ติ
ตามลําดับพัฒนาการของผู้เรียน
- กําหนดให้มีการนําข้อความรู้จาก
ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร ที่ ทั น ส มั ย ม า
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกระบวนการคิ ด
และตัดสินใจ
- กํ า หนดให้ มี ร ายวิ ช าบู ร ณาการ
หลังการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริม
กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิ ก
และหลักฐานเชิงประจักษ์
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การประเมินผลการ
เรียนรู้
- การประเมินผล
การเรียนในด้าน
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
- การสื่อสารกับ
เพื่อนนักศึกษา
อาจารย์
ผู้รับบริการ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การตอบคําถาม
ผ่านระบบ
elearning
- การประเมินผล
การจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ
เชิงรุก

- จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ฝึ ก ง า น ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
รายวิชา
- จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ประเมิ น รายวิ ช า
บู ร ณาการในด้ า น
การใช้เหตุ ผ ลทาง
ค ลิ นิ ก แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง
ประจักษ์
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มาตรฐานการ
เรียนรู้

ผลการเรียนรู้

รวมโดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น วิ ช า ชี พ
กายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้
เหตุผลทางคลินิก (clinical
reasoning) และหลักฐาน
เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ (evidencebased) ในการปฏิบัติงาน
2.7 ศรั ท ธาและ 2.7.1 แสดงออกซึ่ง การมีเ จตคติที่ดี
ความเชื่ อ มั่ น ใน
ต่ อ วิ ช าชี พ มี ค วามรั ก และ
วิช าชี พ กาย ภาพ
ภูมิใจในสถาบัน และวิชาชีพ
บําบัด และคุณค่า 2.7.2 มี ค วามรัก และความภู มิใ จใน
แห่งตน
ต น เ อ ง ดํ า ร ง ต น อ ย่ า ง มี
ศักดิ์ศรีในสังคม มีทัศนคติต่อ
การดํ า รงชี วิ ต ในเชิ ง บวก มี
ภาพลั ก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ที่ จ ะ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วย
และผู้ร่วมงาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

- จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตั้ ง แต่ ชั้ น ปี ที่ 2 โดยมี ค ณาจารย์
และรุ่นพี่เป็นแบบอย่าง
- จัดให้มีโครงการจิตอาสา

การประเมินผลการ
เรียนรู้

- จัดให้มีการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
- จัดให้มีการ
ประเมินตนเอง
หรือการสะท้อน
ความคิด
(reflective)

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้จดั ทําแผนทีแ่ สดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา แยกไว้เป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 12 รายวิชา รวม 30 หน่วยกิต ได้ใช้แผนทีแ่ สดงการ
กระจายความรับผิดชอบฯ สําหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตามทีม่ หาวิทยาลัยฯ
กําหนดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ดังแสดงไว้ใน
ภาคผนวก ฉ
ส่วนที่ 2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย
1. กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 13 รายวิชา รวม 26 หน่วยกิต
2. กลุม่ วิชาชีพ
จํานวน 43 รายวิชา รวม 80 หน่วยกิต
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด ทั้ง 7 ด้าน สู่รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน แสดงในตารางหน้าถัดไป
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
ที่

รายวิชา

1
2
3
4

GE 1043
GE 1053
GE 1063
GE 1072

5
6
7
8
9
10
11
12

GE 1082
GE 1092
GE 1102
GE 1112
GE 1113
GE 1122
MA 1003
ST 1053

ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาไทยกับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต
จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
ไทยกับสภาวการณ์โลก
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
จีนศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
สถิติเบื้องต้น

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0) 
3(2/2-1/2-0) 
2(1/1-1/2-0)



2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0) 
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

3

4

2. ความรู้

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1

1

1

2

3

2
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3

4





















2

7. ศรัทธาและ
ความเชื่อมั่น
ในวิชาชีพ
กายภาพบําบั
ดและคุณค่า
แห่งตน
1

2

ที่

รายวิชา

ชื่อวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

1

AN 1283

2
3

AN 2182
BI 1042

4
5
6

CH 1343
CH 1351
EG 2822

7

EG 2841

8

EG 5333

9

PA 2911

10
11
12
13

PH 1183
PH 1191
PI 2191
PS 2323

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
พื้นฐานวิชาชีพ
กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้าง
ร่างกาย
กายวิภาคศาสตร์
ชีววิทยาสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด
เคมีเบื้องต้น
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 1
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 2
การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ
พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด
ฟิสิกส์ทางการแพทย์
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์
จิตเวชศาสตร์
สรีรวิทยา

4

1

  



2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)

  

3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
2(1/1-1/2-0)

3(2/2-1/3-0)

1(0-1/2-0)
3(3/3-0-0)
1(1/1-0-0)

2

3

2. ความรู้

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

2

3

4

7. ศรัทธา
และความ
เชื่อมั่นใน
วิชาชีพ
กายภาพบําบั
ดและคุณค่า
แห่งตน

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1

3

1

4

1

2

1

2











4

1

2

2

  



  

  



  



  



  

  



   









  



  



  

  



  











  



  



  

  



  











  



  



  

  



  









































 

    



3(3/3-0-0)   
1(0-1/3-0)   
1(1/1-0-0) 
3(2/2-1/3-0)   
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ที่

รายวิชา

1
2
3

PT 1021
PT 1041
PT 2022

4
5
6
7
8
9

PT 2111
PT 2143
PT 2162
PT 2163
PT 2221
PT 2322

10
11
12
13
14
15
16

PT 2701
PT 2841
PT 3022
PT 3163
PT 3223
PT 3343
PT 3433

ชื่อวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพบังคับ
มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 1
มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 2
พื้นฐานการตรวจร่างกายทาง
กายภาพบําบัด
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย
ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์พื้นฐาน
ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์ทางคลินิก
การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 1
การนวดเพื่อการรักษา
การรักษาด้วยความร้อนและคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
ฝึกงานกายภาพบําบัด 1
บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 1
หลักการปฏิบัติงานกายภาพบําบัด
การออกกําลังกายเพือ่ การบําบัด 2
การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ
การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า
กายภาพบําบัดระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อ 1

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

1(0-1/2-0) 
1(0-1/2-0)
2(1/1-1/3-0)



1(1/1-0-0)
3(2/2-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
1(0-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)

3

4

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1



2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1

1

1















2

3
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4







3







2







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

2. ความรู้

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

7. ศรัทธา
และความ
เชื่อมั่นใน
วิชาชีพ
กายภาพบําบั
ดและคุณค่า
แห่งตน























ที่

รายวิชา

ชื่อวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

17

PT 3441

18

PT 3512

19

PT 3521

20
21

PT 3532
PT 3541

22

PT 3553

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
พื้นฐานวิชาชีพ
การจัดการทางกายภาพบําบัดในระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ
กายภาพบําบัดระบบประสาท 1

24

PT 3701

การจัดการทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วย
ระบบประสาท 1
กายภาพบําบัดระบบประสาท 2
การจัดการทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วย
ระบบประสาท 2
กายภาพบําบัดทางพัฒนาการการ
เคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในเด็ก
กายภาพบําบัดทรวงอกสําหรับ
การดูแลผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน
และเรื้อรัง 1
ฝึกงานกายภาพบําบัด 2

25
26
27
28
29

PT 3711
PT 3721
PT 3731
PT 3764
PT 3861

ฝึกงานกายภาพบําบัด 3
ฝึกงานกายภาพบําบัด 4
ฝึกงานกายภาพบําบัด 5
ฝึกงานกายภาพบําบัด 6
บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 2

23

PT 3623

1(0-1/2-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/2-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/2-0)

2

3

4

2. ความรู้

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1

1

4

1





2

3

2




































3

2

7. ศรัทธา
และความ
เชื่อมั่นใน
วิชาชีพ
กายภาพบําบั
ดและคุณค่า
แห่งตน
1

2
























3(2/2-1/2-0)
















3(2/2-1/2-0)

1(0-0-1/4) 
1(0-0-1/4)
1(0-0-1/4)
1(0-0-1/4)
4(0-0-4/24)
1(0-1/2-0)
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ที่

รายวิชา

30
31
32

PT 3913
PT 4032
PT 4412

33

PT4611

34

PT 4702

35
36
37
38
39
40
41

PT 4772
PT 4782
PT 4792
PT 4821
PT 4841
PT 4911
PT 4912

42

PT 4923

43

PT 4962

ชื่อวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิทยาการทางการแพทย์
กฎหมายและการบริหารงาน
กายภาพบําบัดระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อ 2
กายภาพบําบัดทรวงอกสําหรับการ
ดูแลผู้ป่วยระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง 2
โครงงานพิเศษสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด
ฝึกงานกายภาพบําบัด 7
ฝึกงานกายภาพบําบัด 8
ฝึกงานกายภาพบําบัด 9
บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3
บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 4
กายภาพบําบัดในการกีฬา
กายภาพบําบัดเพื่อสุขภาพและความ
งาม
กายภาพบําบัดในผู้สูงอายุและภาวะ
อื่นๆ
กายภาพบําบัดชุมชนและ

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0) 
2(2/2-0-0)



1(1/1-0-0)

4

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3




















4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1

1

1

2







2(1/1-0-1/4)
2(0-0-2/12)
2(0-0-2/12)
2(0-0-2/12)
1(0-1/2-0)
1(0-1/2-0)
1(1/1-0-0)
2(2/2-0-0)

3

2. ความรู้

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



3



2

























































































2






























1







2






4







3

7. ศรัทธา
และความ
เชื่อมั่นใน
วิชาชีพ
กายภาพบําบั
ดและคุณค่า
แห่งตน
























3(2/2-1/2-0)

2(1/1-1/3-0)
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ที่

รายวิชา

ชื่อวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

7. ศรัทธา
และความ
เชื่อมั่นใน
วิชาชีพ
กายภาพบําบั
ดและคุณค่า
แห่งตน

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

12
11

22
27

8
5

11
2

5
26

4
28

4
1

0
0

14
14

26
19

1
1

8
2

32
4

16
6

17
5

2
3

40
12

1
1

14
4

0
24

2
6

7
9

9
3

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
พื้นฐานวิชาชีพ
การส่งเสริมสุขภาพ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ค)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้กําหนดให้มีระบบ
และกลไกของการทวนสอบเพื่อเป็นการยืนยันว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ได้กําหนดไว้ในหลักสูตรฯ ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/รายวิชา คณะกายภาพบําบัด เป็นผู้ดําเนินการ
2. จัดให้มีการทวนสอบระดับรายวิชา อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
3. กระบวนการทวนสอบรายวิชา ประกอบด้วย
3.1 จัดหาตัวแทนนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับต่างๆ จํานวนอย่างน้อย 10 คน เมื่อทําการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาที่เป็นตัวแทน ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้
โดยวิธีการวัดและประเมินอาจจัดทําเป็น ข้อสอบ การทดสอบปฏิบัติ การซักถาม การสังเกต
หรือด้วยวิธีการอื่น ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้นั้นๆ
3.2 นําผลการประเมินที่ได้ในทุกด้าน มาทําการวิเคราะห์ สรุป
4. คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/รายวิชา นําเสนอผลการทวนสอบ ปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณะกรรมการวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร
1. คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร คณะกายภาพบําบัด เป็นผู้ดําเนินการ
2. จัดให้มีการทวนสอบระดับหลักสูตร เมื่อมีนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรนั้น
3. กระบวนการทวนสอบระดับหลักสูตร ประกอบด้วย
3.1 จัดหาตัวแทนนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับต่างๆ จํานวนอย่างน้อย 10 คน เมื่อทําการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาที่เป็นตัวแทน ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้
โดยวิธีการวัดและประเมินอาจจัดทําเป็น ข้อสอบ การทดสอบปฏิบัติ การซักถาม การสังเกต
หรือด้วยวิธีการอื่น ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้นั้นๆ
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3.2 จัดหาตัวแทนอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานของนักศึกษาในหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน
เมื่ออาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงาน ทําการประเมินนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน ทุกด้านตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ นําผลการประเมินที่ได้ในทุกด้าน มาทําการวิเคราะห์ สรุป
4. คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/รายวิชา นําเสนอผลการทวนสอบ ปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณะกรรมการวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาต้องศึกษาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตร และ
ต้องได้แต้มไม่ต่ํากว่าระดับ 2.00 ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพกายภาพบําบัด และคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน การสําเร็จการศึกษา จะกําหนดให้ใช้ระบบ
การวัดผลที่แตกต่างจากนี้ก็ได้แต่ต้องกําหนดให้มีค่าที่เทียบเคียงกันได้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนวทางในการปฏิบัติงานแก่อาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
1.2 กําหนดให้มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
ระดับมหาวิทยาลัย
 มีการกําหนดคุณธรรมหลัก 6 ประการ กําหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณของอาจารย์ และมีการเผยแพร่
ให้ทราบโดยทั่วกัน
 มีการจัดอบรมทักษะด้านการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย
 มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจยั การจัดทําตําราและหนังสือ การนําเสนอผลงาน การตีพิมพ์เผยแพร่
 มีทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 มีงบประมาณสนับสนุนการอบรม สัมมนา
ระดับคณะ
 มีการจัดอบรมด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปี
 มีคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยและตํารา ทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการทําผลงานวิชาการ
 มีคลินิกกายภาพบําบัด เพื่อให้อาจารย์ได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพ
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และการ
จัดการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีการบริหารหลักสูตรสอดคล้องกับข้อกําหนดเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
กายภาพบําบัด พ.ศ.2556 (ภาคผนวก ก)
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
เป็นระบบรวมศูนย์ ดําเนินการโดยกองคลัง
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน
มีการจัดทรัพยากรการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
กายภาพบําบัด พ.ศ.2556 หัวข้อ 13.1 (ภาคผนวก ก)
2.2.1 อุปกรณ์การสอนและสถานที่
เป็ น ระบบรวมศู น ย์ ใช้ อ าคารสถานที่ ข องมหาวิ ท ยาหั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ โ ดยคณะ
กายภาพบําบัด ใช้อาคารเรียนเพื่อการเรียนการสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
อาคารเรียนรวม เป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่รวม 35,940 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งของคณะวิชา
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนทุกห้องติดเครื่องปรับอากาศและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ประกอบด้วย
1. ห้องเรียนรวม
จํานวน 98 ห้อง
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จํานวน 5 ห้อง
3. ห้องปฏิบัติการภาษา
จํานวน 4 ห้อง
4. ห้องปฏิบัติการกายภาพบําบัด
จํานวน 4 ห้อง
อุปกรณ์การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยได้จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนทั่วไปประจําห้องบรรยาย ประกอบด้วย ไมโครโฟน
เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องฉายทึบแสง จอภาพ กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด โพเดียม เครื่อง
ถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Projector) และคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการกายภาพบําบัดมีอุปกรณ์ทางกายภาพบําบัดสําหรับนักศึกษาประจําในแต่ละ
รายวิชา จํานวนและชนิดของเครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบําบัดและเครื่องใช้อื่นๆ สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ใน
เกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด (ภาคผนวก ช) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
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อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
มหาวิทยาลัยจัดให้มีอุปกรณ์สาธารณูปโภค ได้แก่ หอพัก โรงอาหาร สนามกีฬากลางแจ้ ง
โรงยิม ห้องสมุด ธนาคาร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ห้องพยาบาล ห้องน้ํา ห้องออกกําลังกาย สวนสุขภาพ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเพียงพอกับจํานวนอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งมีระบบบําบัดน้ําเสีย และ
อุปกรณ์การดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งมีซุ้มสําหรับนักศึกษาแต่ละคณะเพื่อประกอบกิจกรรมนักศึกษา
2.2.2 ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีศูนย์บรรณสารสนเทศ รับผิดชอบดูแลงานห้องสมุด
และศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning Resource Center: SLRC) อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร สามารถ
ค้นคว้า ยืม คืน สํารองหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศให้บริการได้ โดยใช้ระบบ
คอมพิ วเตอร์และเครือข่ายในศูนย์บรรณสารสนเทศ ตลอดจนเครือข่ ายภายในมหาวิ ทยาลั ย ทั้งนี้การสืบค้น
ฐานข้อมูลของห้องสมุดสามารถ ทําได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง
หนังสือและวารสาร ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
ประกอบด้วย
1) ตําราหลักในสาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกายภาพบําบัดที่ทันสมัย
ตําราหลักภาษาต่างประเทศ (2010-2014)
236 เรื่อง
ตําราหลักภาษาไทย (2553-2557)
291 เรื่อง
2) มีการรับวารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพกายภาพบําบัด 14 เรื่อง
3) มีการรับบทความฉบับเต็มของวารสารวิชาชีพกายภาพบําบัดต่างประเทศ 5 ชื่อเรื่อง
1. Advances in Physiotherapy
2. Journal of Orthopedic & Sports Physical Therapy
3. Physical Therapy
4. Manual Therapy
5. Neurological Physical Therapy
4) มีหลักฐานการรับหรือการเข้าถึงบทความฉบับเต็มต่างประเทศ วารสารวิชาการที่มีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 5 ชื่อเรื่อง
1. Science direct
2. Free Medical Journals
3. Springerlink
4. Ovid MD
5. Micromedex 2.0
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2.2.3 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
มีการสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning ทุกรายวิชา
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
กระบวนการในการรับอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย
3.1.1 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
มีการทดสอบ
ความสามารถในการสอนและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสรรหาและสอบสัมภาษณ์ระดับ
คณะและหัวหน้าแผนกทะเบียนบุคลากรและประโยชน์เกื้อกูล กองทรัพยากรบุคคล
3.1.2 คุณวุฒิของอาจารย์ประจําเป็นไปตามที่สภากายภาพบําบัดกําหนด
3.1.3 มีทัศนคติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้สอนประเมินรายวิชาระหว่างและสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา มีการนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงในปีต่อไป คณาจารย์มีส่วนร่วมในการสัมมนาหลักสูตร เมื่อมีการ
ทบทวนหลักสูตรตามรอบระยะเวลาการประเมินหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
3.3.1 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการวิชาการคณะ และต้องเสนอประวัติ
และผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน
3.3.2 จัดให้มีการประเมินศักยภาพอาจารย์พิเศษเป็นระยะ หรือทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน โดยให้
คณาจารย์ หรือนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน
3.3.3 คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษที่สอนภาคปฏิบัติต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่สภากายภาพบําบัด กําหนด
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของคณะ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย มีทัศนคติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 กําหนดให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนพัฒนาความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คาํ ปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี โดยมีอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาประมาณ 1 ต่อ
30 คน ทําหน้าที่ ให้คําแนะนําด้านวิชาการ ขั้นตอนการลงทะเบียน กฎระเบียบ แหล่งทุน และ
คําปรึกษาอื่นๆ
5.1.2 จัดให้มีระบบการให้คําปรึกษา และจัดเก็บข้อมูลการให้คําปรึกษา
5.1.3 มีคมู่ อื อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้แนวทางในการให้คําปรึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคําร้องขอดูกระดาษคําตอบใน
การสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ตามกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณ์
ของนักศึกษา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต
มีการติดตามความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้
ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
6.1 จัดให้มีการสํารวจภาวะการมีงานทํา / ความก้าวหน้าในการทํางาน (กรณีบัณฑิตที่มีงานทําอยู่แล้ว)
ของบัณฑิตที่จบใหม่แต่ละรุ่น เพื่อทราบความต้องการของตลาดแรงงาน
6.2 จัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

7.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุ ม เพื่ อวางแผน ติ ดตาม และทบทวนการดํ าเนิ นงาน
หลักสูตร

X

X

X

X

X

7.2 มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ให้ครอบคลุมหัวข้อ
ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด

X

X

X

X

X

7.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ให้ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.
3 และมคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชา

X

X

X

X

X

7.4 มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมี
รายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
7.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมี
รายละเอียดครอบคลุมหัวข้อ ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
7.6 มี ก ารทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของนั กศึ กษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ที่มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบที่กําหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7.7 มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินผล
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

7.8 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน

X

X

X

X

X

7.9 อาจารย์ ประจําทุ กคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

X

X

X

X

X

7.10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

X

X

X

X

X

X

X

7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

X
9

10

10

11

12

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

8

9

9

10

11

ทั้งนี้ เกณฑ์ประเมิน ระดับดี คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
การดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มี ก ารประชุ ม เพื่ อ จั ด ทํ า กลยุ ท ธ์ ก ารสอน โดยที ม อาจารย์ ผู้ ส อน และนํ า เสนอต่ อ คณะ
กรรมการวิชาการคณะฯ
1.1.2 มีการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา
1.1.3 มี ก ารสรุ ปผลการจัด การเรีย นการสอนตามกลยุ ท ธ์ ก ารสอน โดยที ม อาจารย์ ผู้ ส อน และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการคณะฯ
1.1.4 มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอนที่ได้ไปปรับปรุง การจัดทํากลยุทธ์การเรียนการสอน
ในปีถัดไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยใช้แบบประเมินการสอนตามที่กําหนด เมื่อสิ้นสุดรายวิชา
ผ่านระบบอิเลคโทรนิกส์ อาจารย์ผู้รับการประเมินและคณบดีรับทราบผลการประเมิน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
กรณีที่ผลการประเมินต่ํากว่า 3.51
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
2.1.1 แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประเมิน หลัก สู ตรที่ ป ระกอบด้ ว ยตั วแทนทุ ก กลุ่ ม วิ ชา ตั ว แทน ผู้ เ รี ย น
ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1.2 คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
2.1.3 ดําเนินการสํารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปีและจาก
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร ทํ า การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น หลั ก สู ต รในภาพรวมและใช้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้สําเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสํารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์
2.3.2 ติดตามกับผู้ใช้อื่น เช่น ผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบริการทุกระดับ
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ ป ระเมิ น ตามตัว บ่ง ชี ้ผ ลการดํ า เนิน งานที ่ร ะบุไ ว้ใ นหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชากายภาพบําบัดอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต รของคณะฯ จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผล และเสนอประเด็ น ที่
จําเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงรายวิชาและการดําเนินการหลักสูตรทุกปีการศึกษา
4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ ทุกรอบการประเมินตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด
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ภาคผนวก ก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ.2556

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับอุด มศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชากายภาพบําบัด ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุด มศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด ต้องมีมาตรฐาน
ไม่ต่ํากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
ต้ อ งมุ่ ง ให้ เ กิ ด มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องบั ณ ฑิ ต โดยมี ห ลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอนและ
องค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๕๖

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๕๖

มคอ.๑

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
๑. ชื่อสาขาวิชา
กายภาพบําบัด
Physical Therapy
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
กายภาพบําบัดบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
กภ.บ. หรือ วท.บ. (กายภาพบําบัด)
Bachelor of Physical Therapy or Bachelor of Science (Physical Therapy)
B.PT. or B.Sc. (Physical Therapy)
๓. ลักษณะของสาขาวิชา
สาขาวิชากายภาพบําบัดเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อมนุษย์ทุกวัย ทั้งในคนที่มีปัญหา
สุข ภาพจากภาวะโรค การบาดเจ็ บ ภาวะเสื่ อ ม และคนปกติ โดยอ้า งอิ ง เหตุผ ลและหลัก ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ในการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบําบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการ
ป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจด้วยวิธีการทางกายภาพบําบัด โดยจัดการเรียนการสอน
ตามองค์ความรู้ทั้งในทางทฤษฎี และทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพกายภาพบําบัด เช่น การรักษาด้วยการออก
กําลังกาย การรักษาด้วยไฟฟ้า การรักษาด้วยมือ และการรักษาด้วยน้ํา เป็นต้น เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การทําวิจัย และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ร่วมกับบุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยคํานึงถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
๔.๒ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด
๔.๓ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
๔.๔ สามารถเป็นผู้นํา ผู้ตาม หรือผูป้ ระสานงานได้เหมาะสมตามสถานการณ์
๔.๕ สามารถพัฒนาตนเองโดยการศึกษา ค้นคว้า ใช้กระบวนการวิจัย และเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

๑

มคอ.๑

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
สาขาวิชากายภาพบําบัดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของสาขาวิชากายภาพบําบัดที่
กําหนดไว้ ดังนี้
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื้นฐานต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ านทางกายภาพบําบัด
๕.๑.๒ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสามารถจัดการกับปัญหา
คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทีเ่ หมาะสม
๕.๑.๓ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัตงิ านใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด
๕.๑.๔ ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รบั รู้ และเข้าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการกายภาพบําบัด
๕.๒ ด้านความรู้
๕.๒.๑ อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทเี่ ป็นพื้นฐานของชีวิต
๕.๒.๒ อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
๕.๒.๓ อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
๕.๒.๔ อธิบายสาระสําคัญของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริหารงานเบื้องต้นของ
ระบบการบริการกายภาพบําบัด
๕.๒.๕ มีความรู้ด้านการวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๕.๓.๑ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
๕.๓.๒ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทปี่ ลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
๕.๓.๓ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพกายภาพบําบัด
๕.๓.๔ สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรูส้ าขากายภาพบําบัด กับความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
๕.๔ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผูใ้ ช้บริการ ผู้ร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชา
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๕.๔.๒ สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นําและสมาชิก ในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
๕.๔.๓ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕.๑ สามารถศึกษา ทําความเข้าใจประเด็นปัญหา เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหา
๕.๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
๕.๕.๓ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม
๕.๖ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๕.๖.๑ สามารถปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด ในการตรวจประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย ทาง
กายภาพบําบัด ป้องกัน บําบัดรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด
๕.๖.๒ สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ความรู้
ความเข้าใจศาสตร์กายภาพบําบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อ ง การใช้เหตุผ ลทางคลินิก และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สภากายภาพบําบัด
๗. โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตขัน้ ต่ําของแต่ละ
หมวดวิชา ดังนี้
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อ ยกว่า ๘๔ หน่วยกิต ทั้งนี้ต้อ งมีเนื้อหาความรู้
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพกายภาพบําบัด ความรู้ด้านระบบสุขภาพ
ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบื้องต้นของระบบการบริการกายภาพบําบัด และ
ความรู้ด้านการวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสภากายภาพบําบัด และมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง โดยให้
จัดการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑
หน่วยกิต ระบบทวิภาค
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
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โดยต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มผี ลบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชากายภาพบําบัดประกอบด้วยองค์ความรู้ทจี่ ะมีการปรับเปลี่ยน
ตามความก้าวหน้าของวิชาการและวิชาชีพ โดยประกอบด้วยความรู้ ๕ ด้านดังต่อไปนี้
๘.๑ ความรู้ด้านศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต หรือความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจิตวิทยาทั่วไป
๘.๒ ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือความรู้พื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่
๑) กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
๒) ประสาทกายวิภาค (Neuroanatomy)
๓) สรีรวิทยา (Physiology)
๔) ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics)
๕) การควบคุมและการเรียนรู้การเคลือ่ นไหว (Motor control and learning)
๖) สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย (Exercise physiology)
๗) พยาธิวิทยา (Pathology) พยาธิกําเนิด (Pathogenesis) และพยาธิสรีรวิทยา
(Pathophysiology)
๘) จุลชีววิทยา (Microbiology) ชีวเคมีคลินิก (Clinical biochemistry)
๙) ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)
๑๐) จิตวิทยาหรือจิตเวชศาสตร์ (Psychology or psychiatry)
๑๑) เภสัชวิทยาพื้นฐาน (Basic pharmacology)
๑๒) รังสีวินิจฉัยพื้นฐาน (Basic diagnostic radiology)
๑๓) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory tests)
๑๔) การช่วยฟื้นคืนชีพ (Resuscitation)
๘.๓ ความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพกายภาพบําบัด ได้แก่
๑) การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (Human movement analysis)
๒) กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินกิ (Clinical reasoning process)
๓) การตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบําบัด (Physical therapy evaluation and
diagnosis)
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๔) การวัดมุมการเคลื่อนไหวและการวัดกําลังกล้ามเนื้อ (Range of motion and muscle
testing)
๕) การรักษาด้วยการออกกําลังกาย (Therapeutic exercise)
๖) การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ (Joint mobilization and manipulation)
๗) การนวดเพื่อการรักษา รวมทั้งการนวดแผนไทย (Therapeutic massage including Thai massage)
๘) การขยับเส้นประสาท (Nerve mobilization)
๙) การพันผ้ายืดและการพันเทป (Bandaging and taping)
๑๐) เทคนิคการเคลื่อนย้ายและการฝึกเดิน (Transfer techniques and ambulation)
๑๑) ธาราบําบัด (Hydrotherapy)
๑๒) การระบายเสมหะจากทางเดินหายใจ (Airway clearance therapy)
๑๓) การเพิ่มปริมาตรปอด (Lung expansion therapy)
๑๔) การบําบัดการหายใจด้วยแรงดันบวก (Positive pressure breathing therapy)
๑๕) การบําบัดด้วยการควบคุมแบบแผนการหายใจ (Breathing pattern control therapy)
๑๖) การขยับผนังทรวงอก (Chest mobilization)
๑๗) การรักษาด้วยความร้อนและเย็น (Therapeutic heat and cold)
๑๘) การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrotherapy)
๑๙) การวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า (Electrodiagnosis)
๒๐) การรักษาด้วยเครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic therapy)
๒๑) การรักษาด้วยเครื่องผลิตแสงเลเซอร์กําลังต่ํา (Low power laser therapy)
๒๒) การรักษาด้วยเครื่องมืออื่นๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเครือ่ งมือ
กายภาพบําบัด
๒๓) การใช้สัญญาณป้อนกลับทางชีวภาพ (Biofeedback)
๒๔) กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม และเครื่องช่วยการเคลือ่ นไหว (Prosthesis,
orthotics and assistive devices)
๒๕) การป้องกันโรคหรือการบาดเจ็บ (Prevention of disease or trauma)
๒๖) การส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion)
๒๗) การยศาสตร์ (Ergonomics)
๒๘) กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal physical therapy)
๒๙) กายภาพบําบัดในระบบประสาท (Neurological physical therapy)
๓๐) กายภาพบําบัดในระบบหายใจ และไหลเวียนโลหิต (Respiratory and circulatory
physical therapy)
๓๑) กายภาพบําบัดเด็ก (Pediatric physical therapy)

๕

มคอ.๑

๓๒) กายภาพบําบัดผู้สงู อายุ (Geriatric physical therapy)
๓๓) กายภาพบําบัดสุขภาพสตรี (Women’s health physical therapy)
๓๔) กายภาพบําบัดชุมชน (Community physical therapy)
๓๕) กายภาพบําบัดทางการกีฬา (Sport physical therapy)
๓๖) กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ ได้แก่ แผลไฟไหม้ น้ําร้อนลวก มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง
Metabolic syndrome, AIDS, hepatic disease (Physical therapy in specific
conditions i.e., burn, cancer, chronic renal failure, metabolic syndrome,
AIDS, hepatic disease)
หมายเหตุ หลักสูตรอาจจัดให้มีเนื้อหากายภาพบําบัดในกลุ่มเฉพาะอื่นๆ ในหลักสูตร เช่น
๓๗) กายภาพบําบัดสําหรับความงาม (Aesthetic physical therapy)
๓๘) กายภาพบําบัดในผูป้ ่วยระยะสุดท้าย (Hospice physical therapy)
๓๙) กายภาพบําบัดในผูป้ ่วยที่มีความผิดปกติของระบบเวสติบูลาร์ (Physical therapy in
vestibular disorders)
๘.๔ ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบื้องต้นของระบบการ
บริการกายภาพบําบัด
๑) สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของคนไทย (Well-being and health problems in Thais)
๒) ระบาดวิทยาพื้นฐาน (Basic epidemiology)
๓) ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย (Health service
system and accreditation in Thailand)
๔) เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น (Fundamental health economics)
๕) หลักการบริหารงานเบือ้ งต้น (Fundamental administration)
๖) การบริหารจัดการโครงการ (Project management)
๗) การบริหารจัดการคลินกิ กายภาพบําบัดหรือการเป็นผูป้ ระกอบการ (Physical therapy
clinic management or entrepreneurships)
๘) หลักการสร้างสัมพันธภาพและการสือ่ สาร (Interpersonal relationship and
communication)
๙) การผลิตสื่อประกอบการแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ แผ่นภาพสไลด์ แผ่นพับ และโปสเตอร์
(Media production for knowledge sharing i.e., slide, leaflet, poster)
๑๐) พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ.๒๕๔๗ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพ (Physical Therapy Act and Laws associated to practices)
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๑๑) พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล (Health facility act)
๑๒) จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional ethics)
๑๓) พระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ (National Health Act)
๑๔) คําประกาศสิทธิผปู้ ่วย (Declaration of Patient’s Rights)
๘.๕ ความรู้ด้านการวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
๑) ระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology)
๒) จริยธรรมการวิจัย (Research ethics)
๓) การสืบค้น ประเมิน และเลือกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Systematic searching,
appraisal and selection of information)
๔) สถิติพื้นฐาน (Basic statistics)
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนควรเป็นไปในลัก ษณะที่เ น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการให้
คําแนะนําและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า สืบค้น เพื่อทําความเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตัวอย่าง
วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ควรใช้ในหลักสูตรกายภาพบําบัด เช่น
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) และการสอนโดยใช้กรณี
ตัวอย่าง (Case Study) ซึ่งมุ่ง เน้นวิธีก ารสอนที่ให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดและ
ดําเนินการเรียนรู้ กําหนดวัตถุประสงค์ และเลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คําแนะนํา
ส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าการจําเนื้อหาข้อเท็จจริง ส่งเสริมทักษะการทํางานเป็นกลุ่มและ
พัฒนาทักษะทางสังคม
การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) เน้นให้ผู้เ รียนศึก ษาและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น ให้สืบค้น แก้ปัญหา หรือจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ใช้ทั้งการเรียน
รายบุคคลหรือกระบวนการกลุ่ม
การสอนแบบนิร มิตวิทยา (Constructivism) ซึ่ง เน้นให้ผู้เ รียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง โดยเชื่อมโยงความรู้ใหม่จากกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง กับความรู้เดิมที่
มีอยู่แล้ว แล้วตรวจสอบองค์ความรู้ใหม่กันเองระหว่างกลุ่มผู้เรียน โดยผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนความรู้ใหม่ที่
ถูกต้อง
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด (Concept Attainment) มุ่งให้ผู้เรียนทราบถึง
คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใด แล้วนําความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้
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การสอนแบบทํางานรับผิดชอบร่วมกัน (Co-Operative Learning) เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
กระบวนการทํางานร่วม ความรับผิดชอบขณะเรียนรู้ไปพร้อมกลุ่ม
การสอนเพื่อให้ผู้เ รียนเกิดการเรียนรู้จ ากกระบวนการคิดอย่างมีวิจ ารณญาณ (Critical
Thinking) เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการใช้ความคิดพิจารณาตัดสินประเด็นปัญหาต่างๆ อย่าง
รอบคอบ และมีเหตุผล โดยเสนอปัญหาแล้วให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ และใช้กระบวนการ
คิดอย่างหลากหลาย รวมทั้งวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล และเป็นลําดับขั้นตอนเพื่อนําไปสู่การตัดสิน
เลือกคําตอบที่เหมาะสมกับปัญหา
ในภาคปฏิบัติ ผู้เรียนต้องได้ทดลอง ฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงฝึกปฏิบัติจริงทั้งฝึกกับผู้ร่วมเรียน
และฝึกกับผู้ใช้บริการ ควรมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น
การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) โดยให้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง
สอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง (Simulation) เน้นการเรียนรู้จากการพบสถานการณ์ที่สร้าง
ขึ้นให้มีสภาพแวดล้อม และปฏิสัมพันธ์ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด กําหนดบทบาท ข้อมูลและกติกา
เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เผชิญอยู่ เช่น การสร้างสถานการณ์
จําลองผู้ป่วยแบบต่างๆ
สอนแบบสาธิต (Demonstration Method) ให้ผู้เรียนสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติด้วยการ
แสดงตัวอย่างพร้อมๆ กับการอธิบาย ให้ผู้เรียนได้ฝึกทํา เรียนรู้วิธีการปฏิบัติ และซักถามไปพร้อมกัน
สอนแบบโครงการ (Project Method) มุ่งฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ การคิดวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหลากหลายสถานการณ์ รวมทั้งการทําโครงงานวิจัย เพื่อให้มี
การบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนควรสอดแทรกเนื้อหาหรือกิจกรรม เพื่อพัฒนาจิตพิสัย
ด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลต้องทําอย่างเป็นระบบ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา และ
การฝึกปฏิบัติงาน ต้อ งระบุร ายละเอียดเป็นลายลัก ษณ์อัก ษรไว้ ในเอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบ
รายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติงาน มีการใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายเช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน รายงาน แฟ้มสะสมผลงาน
เป็นต้น โดยผู้เรียนได้รับการประเมินแบบรอบด้าน ได้แก่ การประเมินจากผู้สอน ผู้ร่วมสอน ผู้ร่วมเรียน
และตัวผู้เรียนเอง มีการนําผลการประเมินแจ้งแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
การประเมินผลการเรียนรู้ยัง สามารถพิจ ารณาในด้านอื่นได้อีก คือ การเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
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๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบันการศึกษาต้อ งกําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อ ยืนยันว่าผู้เรียนและ
ผู้สําเร็จ การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุก ด้านตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิส าขากายภาพบําบัด
มาตรฐานวิชาชีพและความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด ต้องทวนสอบทั้งระดับรายวิชาและระดับ
หลักสูตร และกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน
๑๐.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา
สถาบันต้องจัดการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยกําหนดระบบ
และกลไกการดําเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนน รวมทั้งการ
ประเมินด้วยวิธีอื่นที่กําหนดในรายละเอียดของรายวิชา รวมทั้งอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(ถ้ามี) ซึ่งสถาบันการศึกษาต้องวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการ บริหารคณะทุกภาค
การศึกษา
๑๐.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร
สถาบันต้องจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตาม
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ สาขาวิ ช ากายภาพบํ า บั ด มาตรฐานวิ ช าชี พ และความสามารถขั้ น พื้ น ฐานของ
นักกายภาพบําบัด โดยดําเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
โดยมีการประเมินจากหลายแหล่ง เช่น การประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นต้น เพื่อพิสูจน์ว่าผู้สําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กําหนดในรายละเอียดหลักสูตร และ
มาตรฐานวิชาชีพ
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ที่เน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
(๒) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความ
ผิดปกติอื่น ๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(๓) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ทําได้เฉพาะในหลักสูตรกายภาพบําบัดที่ได้รับการรับรองและ
เผยแพร่ทั้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพกายภาพบําบัดแล้วเท่านั้น กรณีที่
เป็นสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการรับ รองจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศนั้น หากเป็นการ
เทียบโอนของนักศึก ษาต่างหลักสูตรในสถาบันเดียวกัน จะต้องผ่านการประเมินเจตคติต่อ วิชาชีพ และ
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รายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละสถาบัน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลบังคับใช้
ในปัจจุบัน
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารย์
คุณสมบัติอาจารย์ให้เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีผ ล
บังคับใช้ในปัจจุบัน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาโท หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชากายภาพบําบัด และถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
๑๒.๒ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานของสภากายภาพบําบัด ดังนี้
๑๒.๒.๑ ในภาพรวมกําหนดให้มีอาจารย์ ๑ คนต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่มากกว่า ๘ คน
๑๒.๒.๒ การฝึกปฏิบัตทิ างกายภาพบําบัดในสถานพยาบาลกําหนดสัดส่วน ดังนี้
- อาจารย์ประจําเป็นผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินกิ สัดส่วน ๑ คนต่อนักศึกษา
ไม่มากกว่า ๖ คน
- อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัตงิ านทางคลินิกซึง่ เป็นบุคลากรในสถานพยาบาล สัดส่วน
อาจารย์ ๑ คนต่อนักศึกษาไม่มากกว่า ๒ คน
ทั้ง นี้ ต้ อ งมี อ าจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลัก สูต รที่มี คุณ สมบั ติส อดคล้อ งตามเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลบัง คับใช้ในปัจจุบัน และมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
๑๒.๓ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
สถาบั น การศึก ษาต้ อ งจั ดให้ มีบุ คลากรสนับ สนุ น การเรี ย นการสอน หรื อ ผู้ ช่ วยสอนใน
ห้องปฏิบัติการทางกายภาพบําบัดในจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา และมีบุคลากรสนับสนุนการ
บริห ารงานของสถาบันการศึก ษา ทั้ง ในด้านงานบริห าร การจัดซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ การเงิน และบริการ
โสตทัศนูปกรณ์เป็นอย่างน้อย
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
การเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานและมีประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพ
ตามข้อกําหนดเป็นสาระสําคัญของหลักสูตรกายภาพบําบัด ดังนั้นทรัพยากรสําคัญทีส่ นับสนุนการเรียนการสอน
คือ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตลอดจนเอื้อต่อ
การทํางานที่มีคุณภาพของอาจารย์และบุคลากร ซึ่งมีรายละเอียดและการจัดการต่อไปนี้

๑๐

มคอ.๑

๑๓.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอน
๑) อาคารเรีย นห้ อ งเรีย นที่ มีสื่ อ การสอนและอุป กรณ์โ สตที่ พ ร้ อ มสํา หรับ การเรี ย นการสอน
ห้องเรียนกลุ่มย่อย รวมถึงห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอและสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
๒) ห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานและทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสม พร้อมอุปกรณ์ที่ได้การ
รับรองตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเพียงพอ
๓) ห้องปฏิบัติการที่สามารถบริการนักศึกษานอกเวลาเรียนพร้อมอุปกรณ์ที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ
๔) การสอนในระบบร่างกายมนุษย์ทั้งจากหุ่น ศพ และร่างกายมนุษย์จริง พร้อมสื่อที่มีประสิทธิภาพ
๕) สถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
๖) ห้องทํางานพร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการทํางานของอาจารย์และบุคลากร
๗) ห้องสมุดที่มีตํารา หนังสือ วารสารที่เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาที่เป็นหลักการ
พื้นฐานทางกายภาพบําบัด และทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ทันสมัย จํานวนเพียงพอ
สามารถสืบค้นได้จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยนักศึกษาต้องสามารถเข้าถึงระบบการ
สืบค้นได้อย่างสะดวกและทุกโอกาส
๘) วารสารวิชาการทางกายภาพบําบัดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่เป็นปัจจุบัน โดยมีการรับ
ต่อเนื่อง หรือเป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเต็ม) ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบ
การสืบค้นได้อย่างสะดวกและทุกโอกาส
๙) ระบบเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ
๑๐) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถสืบ ค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้
จํานวนอย่างน้อย ๑ เครื่องต่อนักศึกษา ๑๐ คน
๑๑) แหล่งฝึกประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพที่เป็นโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางสาธารณสุข
ซึ่งได้รับการประกันคุณภาพหรือมีระบบประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีจํานวนผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการเพียงพอต่อคุณภาพการฝึกงานของนักศึกษา โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสุขภาวะ
ของผู้ใช้บริการ และคุณภาพการบริการ
๑๒) ระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ และป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดระหว่างการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ระหว่างการเดินทางไปและกลับจากการ
ฝึกงานในแหล่งฝึกปฏิบัติ
๑๓.๒ การจัดการ
๑) แผนจัดเตรียมความต้องการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง
๒) ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน
๓) ทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทจํานวนเพียงพอ มีการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและ
พร้อมใช้ตลอดเวลา

๑๑
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๔) การประเมินคุณภาพ และปริมาณของทรัพยากรทุกประเภทรวมทั้งแหล่งฝึกอย่างต่อเนื่องทุก
ภาคการศึกษา
๕) การประเมินความพึงพอใจของนัก ศึก ษาและอาจารย์ เพื่อ การปรับ ปรุงคุณภาพทรัพยากร
การศึกษา ภายหลังการสิ้นสุดการเรียน
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
๒) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง เพื่อสนับสนุน
ความสําเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน
๓) พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางกายภาพบําบัดให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
๔) พัฒนาทักษะการเขียนตํารา หนังสือ
๕) พัฒนางานวิจัย การนําเสนอผลงาน และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
๖) พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น
๗) พัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการหรือระบบเทียบเคียง
๘) ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม และสัมมนาวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๙) เพิ่มพูน และพัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับอาจารย์ใหม่จะต้องมีการพัฒนาสูบ่ ทบาทการเป็นอาจารย์ โดยปฐมนิเทศเพื่อแนะนําสู่
บทบาทการเป็ น อาจารย์ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตลอดจนแนวทางการเข้ า สู่ ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ
ในขณะเดียวกันต้องมีการอบรมหรือดูงานในเรือ่ งต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล ความรู้ทางด้านกายภาพบําบัดทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยได้ มหาวิทยาลัยและคณะควรมีการสนับสนุนใน
เรื่องของครุภัณฑ์และงบประมาณสําหรับ การทําวิจัย การนําเสนอผลงาน และการตีพิม พ์ผลงานอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับ ปริ ญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด ต้อ ง
สามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยการกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
๑๕.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร

๑๒

ปีที่๑
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ปีที่๔
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๑๕.๒
๑๕.๓
๑๕.๔

๑๕.๕
๑๕.๖

๑๕.๗
๑๕.๘
๑๕.๙
๑๕.๑๐
๑๕.๑๑
๑๕.๑๒

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่๑
มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ให้ครอบคลุมหัวข้อ 
ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม ให้ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ
มคอ.๓ และมคอ.๔ ก่อนการเปิดหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชา

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
โดยมีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๕ และ
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมี 
รายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๗ ภายใน
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ทีม่ ีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบที่
กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินผลการดําเนินงานทีร่ ายงานในมคอ.๗ ปีที่แล้ว

อาจารย์ใหม่ทกุ คน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจําทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
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ปีที่๓
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สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลัก สูตร สถาบันอุดมศึก ษาที่จ ะได้รับ การเผยแพร่ห ลัก สูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่อง ๒
ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์
การประเมินระดับดีคือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑-๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแต่ละปี
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัดสู่การปฏิบัติ
กระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด
สู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้
๑๖.๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรใน
หัวข้อต่างๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด
๑๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขากายภาพบําบัดซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อ ย ๒ คน และผู้แทนสภากายภาพบําบัด ๑ คน เพื่อ ดําเนินการพัฒ นา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด โดยมีหัวข้อของ
หลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัดตามข้อ ๑๖.๒ นั้น ในหัวข้อมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ
ปริญ ญาตรี สาขากายภาพบําบัดแล้ว สถาบันอุดมศึก ษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่ง
สถาบันฯ ต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัดของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือ
พิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา
และปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ที่
สนใจจะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ
ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลัก สูตรมีความรับ ผิดชอบหลัก หรือความรับ ผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้
อย่างน้อย ๕ ด้านของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยบางรายวิชาจะต้องรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพในสาขาวิชากายภาพบําบัดเพิ่มเติมอีกด้วย

๑๔

มคอ.๑

๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอีย ดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔
(รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาจะทํา
ให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯ ต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนการเปิดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามข้อ ๑๖.๕ แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามกลยุท ธ์ก ารสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้บรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขากายภาพบําบัด
๑๖.๘. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและ
ประสบการณ์ ภาคสนามในแต่ ล ะภาคการศึก ษาแล้ว ให้อ าจารย์ผู้ ส อนจัด ทํา รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้น
ปีการศึก ษา โดยมีหัวข้อ อย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)
เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถ
กระทําได้
๑๖.๙. เมื่ อ ครบรอบหลัก สู ต ร ให้ จั ด ทํ ารายงานผลการดํา เนิ น การของหลั ก สู ต ร โดยมี หัว ข้ อ และ
รายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของหลัก สูตรในแต่ล ะปีก ารศึก ษา และวิเ คราะห์ป ระสิท ธิภาพและ
ประสิท ธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการ
ดําเนินการของหลักสูตรต่อไป

๑๕

มคอ.๑

๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกใน
ฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อ ง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
***********************************

๑๖

ภาคผนวก ข

ข้อบังคับสภากายภาพบําบัด ว่าด้วยการรับรองปริญญา
ในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันต่างๆ
เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ.2556

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

ข้อบังคับสภากายภาพบําบัด
ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัย อํานาจตามมาตรา ๘ (๓) มาตรา ๑๑ (๒) และมาตรา ๒๓ (๔) (ค) และ (ด)
และด้วยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภากายภาพบําบัด ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดา กฎ ประกาศและคํ าสั่ งอื่ น ใดในส่ ว นที่ มี การบั ญ ญั ติ ไ ว้ แ ล้ ว ในข้ อบั ง คั บ นี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ปริญญา” หมายความว่า ปริญญาทางกายภาพบําบัดที่สภากายภาพบําบัดจะให้การรับรอง
เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภากายภาพบําบัด
“หลั ก สู ต ร” หมายความว่ า หลั ก สู ต รการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด
ซึ่งสภากายภาพบําบัด ให้ความเห็นชอบเพื่อการรับรองปริญญาตามข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศที่เป็นเจ้าของหลักสูตร
กายภาพบําบัด ซึ่งผลิตบัณฑิตที่สภากายภาพบําบัดให้รับรองตามข้อบังคับนี้
“หลักสูตรกายภาพบําบัด” หมายความว่า หลักสูตรวิชาชีพกายภาพบําบัดที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์
ของหลักสูตรตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ตลอดจน
ประกาศของสภากายภาพบําบัดที่เกี่ยวข้อง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภากายภาพบําบัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัด
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบําบัด
หมวด ๑
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๕ ให้สภากายภาพบําบัดแต่งตั้ง “คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัด” ประกอบด้วย

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

(๑) นายกสภากายภาพบําบัด หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดแต่งตั้งเป็นประธาน
(๒) คณบดีคณะกายภาพบําบัด หรือคณบดีคณะที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือหัวหน้าหน่วยงานเรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชา ซึ่งเป็นกรรมการสภากายภาพบําบัด จํานวนห้าคน
(๓) เลขาธิการสภากายภาพบําบัด
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด จํานวนอย่างน้อยสามคนแต่ไม่เกินห้าคน
(๕) ประธานคณะอนุกรรมการสอบ ตามข้อบังคับสภากายภาพบําบัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบ
ความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านกายภาพบําบัดและวิชาชีพกายภาพบําบัด
เพื่อเสนอให้สภากายภาพบําบัดพิจารณา
(๒) ให้คําปรึกษา ให้ค วามเห็น และให้คําแนะนําเกี่ย วกั บการปรับ ปรุงมาตรฐานหลักสูต ร
กายภาพบําบัดและเกณฑ์มาตรฐานสถาบันให้ทันต่อการเปลี่ย นแปลงของวิชาการและวิชาชีพในระดับ
นานาชาติ เพื่อเสนอสภากายภาพบําบัดพิจารณาและอนุมัติให้ประกาศใช้
(๓) ให้คําปรึกษา ให้ค วามเห็น และให้คําแนะนําแก่สภากายภาพบําบัด เกี่ย วกับหลักสูต ร
กายภาพบําบัดและการรับรองสถาบันตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ เพื่อเสนอให้สภากายภาพบําบัดพิจารณา
(๔) ให้คําปรึกษา ให้ความเห็น และให้คําแนะนําสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสถาบัน
และหลักสูตรกายภาพบําบัด
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอนุมัติจากสภากายภาพบําบัด
(๖) เรื่องอื่น ๆ ตามที่สภากายภาพบําบัดมอบหมาย
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบําบัด”
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด จํานวนอย่างน้อย
ห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งและต้องไม่เป็นบุคลากรประจําของสถาบันและไม่ใช่อาจารย์ประจําของหลักสูตร
ที่ขอรับการประเมิน ตลอดจนต้องไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ดําเนินการหรือมีส่วนเกี่ย วข้องได้เสียกับหลักสูต ร
กายภาพบําบัดและสถาบันที่ขอรับการประเมินนั้น
ให้คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ทําหน้าที่พิจารณาตรวจประเมินความพร้อมของสถาบันและ
หลั ก สู ต รเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการพิ จ ารณารั บ รองปริ ญ ญา รวมทั้ ง เสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการ
เพื่อดําเนินการตามข้อ ๖ (๓) แห่งข้อบังคับนี้ต่อไป
หมวด ๒
การรับรองปริญญา
ข้อ ๘ ในการรับรองปริญ ญา ให้สภากายภาพบําบัด พิจารณารายละเอียดจากหลักสูตรที่มี
เกณฑ์มาตรฐานตามข้อบังคับนี้ โดยหลักสูตรต้องผ่านความเห็นชอบของสภากายภาพบําบัดและดําเนินการ
ผลิตบัณฑิตโดยสถาบันที่ได้รับการรับรองตามข้อบังคับนี้
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หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

ปริญญาที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรที่สภากายภาพบําบัดให้ความเห็นชอบ ให้ถือว่าเป็นปริญญา
ที่สภากายภาพบําบัดรับรอง โดยจัดทําเป็นประกาศของสภากายภาพบําบัด
ส่วนที่ ๑
หลักสูตร
ข้อ ๙ หลักสูตรต้องมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ชัดเจน โดยมีความสัมพัน ธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ แผนพัฒนาวิชาการ
ด้านกายภาพบําบัดและวิชาชีพกายภาพบําบัด ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนแผนพัฒนา
สถาบันทางด้านกายภาพบําบัด
สถาบัน ต้ องมี แผนพัฒ นาวิช าการสาขาวิท ยาศาสตร์ สุข ภาพที่ชัด เจนให้ส ภากายภาพบํ าบั ด
พิจารณาแผนพัฒนาดังกล่าว โดยให้ถือว่าเป็นแผนการศึกษาหลักที่มีความจําเป็นและเกื้อหนุนให้สถาบัน
สามารถพัฒนาสาขาวิชาชีพกายภาพบําบัดให้มีความเจริญก้าวหน้าได้
ข้อ ๑๐ หลักสูตรต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และต้องมีโครงสร้างและรายละเอียดอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สภากายภาพบําบัด
ประกาศกําหนด
ส่วนที่ ๒
การขอความเห็นชอบหลักสูตร
ข้อ ๑๑ ผู้ยื่นคําขอความเห็นชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) เป็นผู้จัดตั้ง ผู้ดําเนินการหรือผู้บริหารสถาบัน ซึ่งเป็นเจ้าของหลักสูตร
(๒) ไม่เคยได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษจําคุกในความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๓) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็น ผู้ยื่น คําขอความเห็นชอบหลักสูต ร ผู้จัด การหรือผู้แ ทนนิติบุคคลนั้ น
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ข้อ ๑๒ ผู้ ยื่ น คํ า ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ เลขาธิ ก าร โดยต้ อ งยื่ น คํ า ขอ
ความเห็นชอบหลักสูตรตามแบบ สกภ. ๑๐ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด
ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่า ข้อเท็จจริงใดจะเป็นประโยชน์ต่อการให้ความเห็นชอบหลักสูตร อาจให้ผู้ยื่น
คําขอความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวยื่นหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เมื่อเห็นว่าได้หลักฐานครบถ้วนแล้ว
ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
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เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องเสร็จแล้ว ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
สภากายภาพบําบัดเพื่อพิจารณาโดยเร็วต่อไป
ข้อ ๑๓ การยื่นคําขอความเห็นชอบหลักสูตร จะต้องกระทําล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดการเปิดรับ
นักศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
การเปิดรับนักศึกษาตามหลักสูตรที่ยื่นคําขอความเห็นชอบหลักสูตรนั้น จะสามารถดําเนินการได้
ก็ต่อเมื่อสภากายภาพบําบัดให้การรับรองหลักสูตรนั้นแล้ว และสภากายภาพบําบัดสงวนสิทธิที่จะไม่รับ
พิจารณาหลักสูตรที่เปิดดําเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาก่อนได้รับความเห็นชอบจากสภากายภาพบําบัด
ข้อ ๑๔ เมื่อสภากายภาพบําบัดพิจารณาหลักสูตรตามที่คณะกรรมการเสนอแล้ว ให้สภากายภาพบําบัด
มีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เห็นชอบโดยมีกําหนดระยะเวลาไม่เกินห้าปี
(๒) ไม่เห็นชอบโดยมีเงื่อนไข ให้ดาํ เนินการแก้ไข ปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๓) ไม่เห็นชอบ
ให้เลขาธิการแจ้งมติของสภากายภาพบําบัด ต่อผู้ยื่น คําขอความเห็นชอบหลักสูต รเพื่อทราบ
โดยไม่ชักช้า
กรณีที่สภากายภาพบําบัดมีมติไม่เห็นชอบโดยมีเงื่อนไข ให้ผู้ยื่นคําขอความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
ดําเนิน การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร และสามารถเสนอความจํานงต่อสภากายภาพบําบัด เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบใหม่ได้ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่สภากายภาพบําบัดมีมติไม่เห็นชอบหลักสูตร
หากสภากายภาพบําบัดมีมติยืนยันไม่เห็นชอบ ผู้ยื่นคําขอความเห็นชอบหลักสูตรสามารถเสนอความจํานง
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใหม่ได้ เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่สภากายภาพบําบัดมีมติยืนยัน
ไม่เห็นชอบหลักสูตร
ข้อ ๑๕ มติสภากายภาพบําบัดที่เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ให้ออกเป็นประกาศ
สภากายภาพบําบัด
ข้อ ๑๖ หลักสูต รที่สภากายภาพบําบัด เห็น ชอบแล้ ว ให้สภากายภาพบําบัด ขึ้น ทะเบีย นไว้
เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป
กรณีหลักสูตรใดล่วงพ้นระยะเวลาที่สภากายภาพบําบัดให้ความเห็นชอบแล้ว หรือมีการแก้ไข
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูต รที่สภากายภาพบําบัด ให้ค วามเห็นชอบ ซึ่งมีผลกระทบต่อปรัชญา
วัต ถุป ระสงค์ โครงสร้า ง องค์ป ระกอบของหลั กสู ต รหรือ ระบบการจัด การศึก ษาของหลั ก สูต รเดิ ม
ที่เปิดดําเนินการอยู่ หรือกรณีที่สภากายภาพบําบัดออกประกาศให้มีการดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สภากายภาพบําบัดให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลตามข้อ ๑๑
ดําเนินการยื่นคําขอความเห็นชอบหลักสูตรต่อเลขาธิการใหม่ โดยให้นําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑
ถึงข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม หรือให้เป็นไปตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด
หลักสูตรที่สภากายภาพบําบัดให้ความเห็นชอบแล้ว หากมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรที่สภากายภาพบําบัดให้ความเห็นชอบนอกเหนือจากวรรคสอง ให้บุคคลตามข้อ ๑๑ ยื่นความจํานง
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เพื่อขอความเห็นชอบแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตรต่อเลขาธิการทุกครั้ง โดยต้อง
ยื่นคําขอความเห็นชอบการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูต ร ตามแบบ สกภ. ๑๑
พร้อมด้วยหลักฐานตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด และให้นําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑
ถึงข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ กรณีสภากายภาพบําบัดให้ความเห็น ชอบหลักสูต รใดแล้ว ต่อมาภายหลังปรากฏว่า
ผู้ยื่น คําขอความเห็นชอบหลักสูต รเป็น ผู้ข าดคุณ สมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๑ หรือแจ้ ง
การหยุด ดํา เนิน การตามหลัก สูต รหรื อขอยกเลิ กหลัก สูต ร หรื อพยานหลั กฐานหรือ ข้อ มู ลที่ เสนอให้
สภากายภาพบําบัดพิจารณานั้นเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง หรือเป็นพยานหลักฐานที่ทําปลอมทั้งหมด
หรือเป็น เพีย งแต่บางส่ว น หรือกรณีที่ผู้ยื่น คําขอความเห็นชอบหลักสูต รมิได้ดําเนิน การ หรือไม่แ จ้ง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หรือดําเนินการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ตลอดจน
ประกาศของสภากายภาพบํ า บัด ที่เ กี่ ย วข้ องให้ส ภากายภาพบํ า บัด พิจ ารณาเพิ ก ถอนความเห็ น ชอบ
หลักสูตรนั้น
ข้อ ๑๘ เมื่อ ปรากฏว่า สถาบั น ใดดําเนิน การผลิต บัณ ฑิต โดยมี มาตรฐานที่ ต่ํากว่าเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รที่ ส ภากายภาพบํ า บั ด ให้ ค วามเห็ น ชอบตามข้ อ บั ง คั บ นี้ ตลอดจนประกาศของ
สภากายภาพบํา บัด ที่ เกี่ย วข้อง สภากายภาพบํา บัด อาจพิจ ารณาเพิ กถอนความเห็ นชอบหลัก สูต รที่
ให้ความเห็นชอบนั้นได้ โดยผ่านการพิจารณาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามข้อ ๖ (๓)
แนวทางการพิจารณาว่า การดําเนินการของสถาบันตามหลักสูตรที่มีมาตรฐานที่ต่ํากว่าเกณฑ์
ที่กําหนด ให้เป็นไปตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด
ส่วนที่ ๓
การขอรับรองสถาบัน
ข้อ ๑๙ สถาบันหรือแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพกายภาพบําบัดและวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องของสถาบัน
หรือที่เป็นเครือข่ายของแต่ละสถาบันที่สภากายภาพบําบัดจะให้การรับรอง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับรองสถาบันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) เป็นผู้จัดตั้ง ผู้ดําเนินการหรือผู้บริหารสถาบัน
(๒) ไม่เคยได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษจําคุกในความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๓) ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ยื่นคําขอรับรองสถาบัน ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๐ (๒) (๓) (๔) และ (๕)
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ข้อ ๒๑ ผู้ยื่นคําขอรับรองสถาบันให้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการ เพื่อขอรับการตรวจประเมินสถาบัน
โดยต้องยื่นคําขอรับรองสถาบันตามแบบ สกภ. ๑๒ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด
และจะยื่นก่อนหรือพร้อมกับการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรก็ได้ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่า ข้อเท็จจริงใด
จะเป็นประโยชน์ต่อการให้การรับรองสถาบัน อาจให้ผู้ยื่นคําขอรับรองสถาบันดังกล่าวยื่นหลักฐานอื่น ๆ
เพิ่มเติมได้ เมื่อเห็นว่า ได้หลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องเสร็จแล้ว ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
สภากายภาพบําบัดเพื่อพิจารณาโดยเร็วต่อไป
ข้อ ๒๒ สถาบันที่จะขอเปิดดําเนินการใหม่ ต้องยื่นความจํานงการขอรับรองสถาบันพร้อมกับ
การขอความเห็นชอบหลักสูต ร และต้องมีหลักฐานที่แ สดงข้อตกลงเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าแปดปี
กับสถาบันอื่นที่มีประสบการณ์ในการเปิดดําเนิน การสอนหลักสูต รติดต่อกัน มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบห้าปี
และได้รับการรับรองสถาบันจากสภากายภาพบําบัด เพื่อเป็นสถาบันที่ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและคําแนะนํา
รวมถึ งให้ค วามช่ว ยเหลือและดู แลสถาบัน ที่ ข อเปิด ดํา เนิน การใหม่ในการจัด การศึกษาให้ เป็น ไปตาม
ข้อบังคับนี้ตลอดจนประกาศของสภากายภาพบําบัดทีเ่ กี่ยวข้อง ทั้งนี้ การยื่นความจํานงเพื่อขอรับรองสถาบัน
จะต้องกระทําล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดการเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการประเมินสถาบันตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสถาบัน
ที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด และเสนอเรื่องพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภากายภาพบําบัด
เพื่อพิจารณามีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รับรอง
(๒) ไม่รับรองโดยมีเงื่อนไขให้ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๓) ไม่รับรอง
ให้เลขาธิการแจ้งมติของสภากายภาพบําบัดต่อผู้ยื่นคําขอรับรองสถาบันเพื่อทราบ โดยไม่ชักช้า
กรณีที่สภากายภาพบําบัดมีมติไม่รับรองสถาบันใด ให้ผู้ยื่นคําขอรับรองสถาบันดังกล่าวดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงมาตรฐานสถาบัน และสามารถเสนอความจํานงให้สภากายภาพบําบัดพิจารณารับรองใหม่ได้ภายหลัง
พ้นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สภากายภาพบําบัดมีมติไม่รับรองสถาบัน
ข้อ ๒๔ สถาบันที่สภากายภาพบําบัดให้การรับรองแล้ว หากมีการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
เกี่ย วกับสถาบัน เช่น การเพิ่มจํานวนนักศึกษาในหลักสูต รที่ผ่านการรับรองจากสภากายภาพบําบัด
เพิ่มการจัดการศึกษาภาคพิเศษ หรือขอเปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม หรือกรณีที่สภากายภาพบําบัดออกประกาศ
ให้แก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสถาบัน ให้บุคคลตามข้อ ๒๐
ยื่นความจํานง เพื่อขอรับรองการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันต่อเลขาธิการทุกครั้ง
โดยต้องยื่นคําขอรับรองการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันตามแบบ สกภ. ๑๓ พร้อมด้วย
หลักฐานตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด และให้นําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๐ ถึงข้อ ๒๒
มาใช้บังคับโดยอนุโลม หรือให้เป็นไปตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด
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สถาบันที่สภากายภาพบําบัดให้การรับรองแล้ว หากมีการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
สถาบันที่นอกเหนือจากวรรคหนึ่ง เช่น การเปลี่ย นแปลงผู้บริหารสถาบัน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ประจําหลักสูตร ให้บุคคลตามข้อ ๒๐ ดําเนินการเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
การพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบัน ให้สภากายภาพบําบัด
ดําเนินการตามข้อ ๒๓ โดยอนุโลม
ข้อ ๒๕ กรณี ส ภากายภาพบํ า บั ด ให้ ก ารรั บ รองสถาบั น ใดแล้ ว ต่ อ มาภายหลั ง ปรากฏว่ า
ผู้ยื่นคําขอรับรองสถาบันเป็น ผู้ข าดคุณ สมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๐ หรือพยานหลักฐาน
ตลอดจนข้อมูลที่เสนอพิจารณานั้นเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง หรือเป็นพยานหลักฐานที่ทําปลอม
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือกรณีที่สถาบันมิได้ดําเนินการ หรือดําเนินการฝ่าฝืนต่อหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไข
เกี่ยวกับมาตรฐานสถาบันที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบัน
ให้สภากายภาพบําบัดพิจารณาเพิกถอนการรับรองสถาบันนั้น
ข้อ ๒๖ มติสภากายภาพบําบัดที่เกี่ยวกับการรับรอง หรือการเพิกถอนการรับรองสถาบันให้ออกเป็น
ประกาศสภากายภาพบําบัด
ข้อ ๒๗ ให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลดําเนินการของสถาบันที่
ได้รับการรับรองแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและสถาบันที่สภากายภาพบําบัด
ประกาศกําหนด รวมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการตามข้อ ๖ (๓) แห่งข้อบังคับนี้
ต่อไป
หมวด ๓
การรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษา
วิชาชีพกายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ข้อ ๒๘ ในการรั บ รองปริ ญ ญาของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด จากสถาบั น
การศึกษาต่างประเทศ ให้สภากายภาพบําบัดพิจารณารับรองเป็นรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่กําหนดในข้อบังคับนี้ตลอดจนประกาศหลักเกณฑ์แ ละวิธีการของสภากายภาพบําบัด ที่เกี่ย วข้อง
โดยอนุ โ ลม กรณี ใ ดที่ ไ ม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ต ามข้ อ บั ง คั บ นี้ สภากายภาพบํ า บั ด อาจกํ า หนด
การดําเนินการอื่นที่เทียบได้กับมาตรฐานที่กําหนดเป็นการเฉพาะกรณี หรือเฉพาะรายได้
ข้อ ๒๙ ให้บุคคลผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ กายภาพบําบัด จากสถาบัน การศึกษาต่างประเทศ
ยื่นความจํานงขอรับรองปริญญา โดยต้องยื่นคําขอรับรองปริญญาตามแบบ สกภ. ๑๔ พร้อมด้วยหลักฐาน
ตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด และต้องมีเอกสารการรับรองสถาบันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการศึกษาของประเทศไทยหรือประเทศที่สถาบันนั้นตั้งอยู่ต่อเลขาธิการ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่า
ข้อเท็จจริงใดจะเป็นประโยชน์ต่อการให้การรับรองปริญ ญา อาจให้บุคคลดังกล่าวยื่น หลักฐานอื่น ๆ
เพิ่มเติมได้ เมื่อเห็นว่าได้หลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการโดยเร็ว

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

ข้อ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการนําเสนอผลการพิจารณา
พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภากายภาพบําบัด เพื่อพิจารณามีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รับรอง
(๒) ไม่รับรอง
ให้เลขาธิการแจ้งผลการรับรองปริญญาต่อผู้ที่ยื่นคําขอเพื่อทราบโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๓๑ กรณีสภากายภาพบําบัดให้การรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษาต่างประเทศใดแล้ว
ต่อมาภายหลังปรากฏว่า พยานหลักฐานหรือข้อมูลที่เสนอให้สภากายภาพบําบัด พิจารณานั้น เป็นเท็จ
ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง หรือเป็นพยานหลักฐานที่ทําปลอมทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้สภากายภาพบําบัด
พิจารณาเพิกถอนการรับรองปริญญานั้น
ข้อ ๓๒ มติของสภากายภาพบําบัดในการรับรองหรือไม่รับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษา
วิชาชีพกายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่กรณีมีพยานหลักฐานหรือ
ข้อมูลใหม่มาเสนอให้พิจารณา
การขอให้สภากายภาพบําบัดพิจารณารับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัด
จากสถาบัน การศึกษาต่างประเทศตามกระบวนการใหม่นั้น ให้นําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๘
และข้อ ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การพิจารณารับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศตามกระบวนการใหม่นั้น ให้สภากายภาพบําบัดดําเนินการตามข้อ ๓๐ โดยอนุโลม
ข้อ ๓๓ มติสภากายภาพบําบัด ที่ เกี่ย วกับการรับรองปริ ญ ญาของผู้สํ าเร็จการศึ กษาวิชาชี พ
กายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ให้ออกเป็นประกาศสภากายภาพบําบัด
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียม
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

๓๔ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้
การรับรองปริญญาของสถาบันในประเทศ
ครั้งละ ๑๐,๐๐๐
การรับรองปริญญาของสถาบันต่างประเทศ
ครั้งละ ๒๐,๐๐๐
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรในประเทศ
ครั้งละ ๕๐,๐๐๐
การรับรองสถาบันในประเทศ
ครั้งละ ๕๐,๐๐๐
การรับรองหลักสูตรต่างประเทศ
ครั้งละ ๑๕๐,๐๐๐
การรับรองสถาบันต่างประเทศ
ครั้งละ ๑๕๐,๐๐๐
การให้ความเห็นชอบหรือการรับรอง กรณีมีการแก้ไข ปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตรหรือสถาบัน
ครั้งละ ๑๐,๐๐๐
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมข้อ (๑) - (๗) ไม่รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าเดินทาง

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๕ สถาบัน ใดที่มีผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาและสภากายภาพบําบัด ให้การรับรอง
ปริญญาดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขตามประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ อยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าปริญญานั้น
สภากายภาพบําบัดให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็น สมาชิกตามข้อบังคับนี้ โดยมีกําหนด
ระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๓๖ ผู้ใดซึ่งสําเร็จการศึกษาหลักสูตรกายภาพบําบัด จากสถาบัน การศึกษาต่างประเทศที่
สภากายภาพบําบัดอนุมัติให้เข้าสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดก่อน
ข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ถือว่าปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของผู้นั้นได้รับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด
เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
นายกสภากายภาพบําบัด

สกภ. ๑๐

แบบคําขอความเห็นชอบหลักสูตร
วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า............................................................................................................................อายุ...............ปี
อยู่บ้านเลขที่....................................ตรอก/ซอย............................................................ถนน.................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย์ ................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร...............................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.........................................................................................................................................
เป็นผู้จัดตั้ง/ผู้ดําเนินการ/ผู้บริหารสถาบัน ซึ่งเป็นเจ้าของหลักสูตรชื่อ..................................................................
สถาบันวิชาชีพกายภาพบําบัดชื่อ...........................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่....................................ตรอก/ซอย ..........................................ถนน....................................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์ ..............................โทรศัพท์................................................โทรสาร...............................................
ข้าพเจ้าขอยื่นคําขอต่อสภากายภาพบําบัด เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรชื่อ......................................................
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. หลักฐานประกอบคําขอ
๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอ
๑.๒ สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบัน
๑.๓ หลักฐานการเป็นผู้จัดตัง้ /ผู้ดําเนินการ/ผู้บริหารสถาบัน
๒. เอกสารหลักสูตรพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
จํานวน ๗ ชุด
๓. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)............................................................................................................
๔. ค่าธรรมเนียม จํานวน.....................................บาท (......................................................................)
เงินสด
อื่น ๆ ..............................เลขที่......................................................................

ลงชื่อ ................................................................ผู้ยื่นคําขอ
(..............................................................)

หมายเหตุ

ให้ทําเครือ่ งหมาย “/” ในช่อง

ตามที่ต้องการแจ้ง หรือขีดฆ่าคํา หรือข้อความที่ไม่ใช้

สกภ. ๑๑

แบบคําขอความเห็นชอบการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า.............................................................................................................อายุ..............................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ตรอก/ซอย..................................ถนน........................................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร...................................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์........................................................................................................................................
เป็นผู้จัดตั้ง/ผู้ดําเนินการ/ผู้บริหารสถาบัน ซึ่งเป็นเจ้าของหลักสูตรชื่อ..................................................................
สถาบันวิชาชีพกายภาพบําบัดชื่อ...........................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่.........................................ตรอก/ซอย .................................................ถนน........................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร....................................................
ซึ่งสภากายภาพบําบัดได้ให้ความเห็นชอบ / รับรองหลักสูตร................................................................................
ตามประกาศของสภากายภาพบําบัด ลงวันที่..................เดือน................................พ.ศ. .....................แล้วนั้น
ข้าพเจ้าขอยื่นคําขอความเห็นชอบการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรดังกล่าว โดยมีเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. หลักฐานประกอบคําขอ
๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอ
๑.๒ สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบัน
๑.๓ หลักฐานการเป็นผู้จัดตัง้ /ผู้ดําเนินการ/ผู้บริหารสถาบัน
๒. เอกสารหลักสูตรที่ขอแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรพร้อมเอกสารเปรียบเทียบกับ
หลักสูตรเดิมและแผ่นบันทึกข้อมูล
จํานวน ๗ ชุด
๓. ค่าธรรมเนียม จํานวน.....................................บาท (......................................................................)
เงินสด
อื่น ๆ ...............................เลขที.่ ....................................................................

ลงชื่อ ................................................................ผู้ยื่นคําขอ
(...............................................................)
หมายเหตุ

ให้ทําเครือ่ งหมาย “/” ในช่อง

ตามที่ต้องการแจ้ง หรือขีดฆ่าคํา หรือข้อความที่ไม่ใช้

สกภ. ๑๒

แบบคําขอรับรองสถาบัน
วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................อายุ.............................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์........................................โทรสาร.................................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.........................................................................................................................................
เป็นผู้จัดตั้ง/ผู้ดําเนินการ/ผู้บริหาร ของสถาบันวิชาชีพกายภาพบําบัดชื่อ.............................................................
ตั้งอยู่เลขที่........................................ตรอก/ซอย ..................................ถนน........................................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์......................................โทรสาร...................................................
มีความประสงค์ขอยื่นคําขอรับรองสถาบันดังกล่าว พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา คือ
๑. หลักฐานประกอบคําขอ
๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอ จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๒ สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบัน
จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๓ หลักฐานการเป็นผู้จัดตัง้ /ผู้ดําเนินการ/ผู้บริหารสถาบัน
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานเพือ่ การขอรับรองสถาบันพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
จํานวน ๗ ชุด
๓. เอกสารแสดงแหล่งฝึกปฏิบัติงานของสถาบัน
จํานวน ๗ ชุด
๔. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
จํานวน ๗ ชุด
๔.๑........................................................................................................................................................
๔.๒........................................................................................................................................................
๔.๓........................................................................................................................................................
๕. ค่าธรรมเนียม ค่ารับรองสถาบัน จํานวน..............................บาท (............................................................)
เงินสด
อื่น ๆ...........................................เลขที่......................................................................
๖. สําหรับสถาบันที่เปิดดําเนินการใหม่ให้มหี ลักฐานประกอบเพิ่มเติมร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล รายการละ ๑ ชุด
ดังนี้
๖.๑ หลักฐานที่แสดงข้อตกลงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี กับสถาบันอื่น ซึ่งทําหน้าที่ให้คําปรึกษา
และคําแนะนํา รวมถึงให้ความช่วยเหลือและดูแลในการจัดการศึกษาแก่สถาบันของผู้ยื่นคําขอ
๖.๒ รายละเอียดแบบแปลน แผนผัง อาคารสถานที่ของสถาบันและสิ่งปลูกสร้างที่อยูบ่ ริเวณใกล้เคียง
๖.๓ กรณี...

๖.๓ กรณีแหล่งฝึกปฏิบัตงิ านในวิชาชีพกายภาพบําบัดมิใช่เป็นของสถาบัน จะต้องมีหนังสือรับรองหรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานจากผูร้ ับผิดชอบ

ลงชื่อ ................................................................ผู้ยื่นคําขอ
(...............................................................)

หมายเหตุ ๑. กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นส่วนราชการไม่ต้องแนบสําเนาทะเบียนบ้านตาม ๑.๒
๒. ให้ทําเครือ่ งหมาย “/” ในช่อง ตามที่ต้องการแจ้ง หรือขีดฆ่าคํา หรือข้อความที่ไม่ใช้

สกภ. ๑๓

แบบคําขอรับรองการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบัน
วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................อายุ.............................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.................................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์.........................................โทรสาร................................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.........................................................................................................................................
เป็นผู้จัดตั้ง/ผู้ดําเนินการ/ผู้บริหาร ของสถาบันวิชาชีพกายภาพบําบัดชื่อ.............................................................
ตั้งอยู่เลขที่........................................ตรอก/ซอย ......................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร...............................................
ซึ่งสภากายภาพบําบัดได้ให้การรับรองสถาบัน ตามประกาศของสภากายภาพบําบัด
ลงวันที่..........................เดือน...............................พ.ศ. ..................แล้วนั้น
ในการนี้ ข้าพเจ้าขอยื่นคําขอรับรองการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบัน และพร้อม
หลักฐานประกอบการพิจารณา คือ
๑. หลักฐานประกอบคําขอ
๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอ จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๒ สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบัน
จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๓ หลักฐานการเป็นผู้จัดตัง้ /ผู้ดําเนินการ/ผู้บริหารสถาบัน
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานและหลักฐานเกี่ยวกับการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสถาบัน ในกรณี
การเปิดหลักสูตรใหม่
จํานวน ๗ ชุด
การเพิม่ จํานวนรับนักศึกษา
จํานวน ๗ ชุด
การเพิม่ แผนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
จํานวน ๗ ชุด
การเปลี่ยนแปลงแหล่งฝึกงานของสถาบัน
จํานวน ๗ ชุด
.........................................................................................................
จํานวน ๗ ชุด
๓. ค่าธรรมเนียม จํานวน.....................................บาท (.............................................................................)
เงินสด
อื่น ๆ...........................................เลขที่......................................................................
ลงชื่อ ................................................................ผู้ยื่นคําขอ
(...............................................................)
หมายเหตุ ๑. กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นส่วนราชการไม่ต้องแนบสําเนาทะเบียนบ้านตาม ๑.๒
๒. ให้ทําเครือ่ งหมาย “/” ในช่อง ตามที่ต้องการแจ้ง หรือขีดฆ่าคํา หรือข้อความที่ไม่ใช้

สกภ. ๑๔

แบบคําขอรับรองปริญญา
( สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ )
เขียนที่ ...........................................................
วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................อายุ.........................ปี
เลขประจําตัวประชาชน .................................ใบขึ้นทะเบียนเลขที่........................ประเทศ.................................
หนังสือเดินทางเลขที่............................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ ....................................ซอย ................................ถนน ............................................
ตําบล/แขวง .................................................อําเภอ/เขต ..........................จังหวัด .............................................
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์...........................................โทรสาร .............................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ .......................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน..............................................................................ซอย......................ถนน ....................................
ตําบล/แขวง .............................................อําเภอ/เขต ...............................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์ ...........................................โทรศัพท์....................................โทรสาร .............................................
มีความประสงค์ให้สภากายภาพบําบัดรับรองปริญญา (หลักสูตรและสถาบัน) ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้รบั ปริญญา.............................................................................................................................
จากสถาบัน.............................................................................................................................................
ชื่อหลักสูตร.............................................................................................................................................
ประเทศ...................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาใบปริญญาแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด (ถ้ามี)
จํานวน ๗ ฉบับ
(๒) สําเนาใบแจ้งผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร (Transcript)
จํานวน ๗ ฉบับ
(๓) สําเนาหลักสูตรการศึกษาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
จํานวน ๗ ชุด
(๔) สําเนาเอกสารการรับรองสถาบันจากหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบด้านการศึกษาของประเทศไทยหรือ
ประเทศทีส่ ถาบันนั้นตั้งอยู่
จํานวน ๗ ฉบับ
(๕) สําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในต่างประเทศ
(กรณีทผี่ ู้ขอไม่มสี ัญชาติไทย)
จํานวน ๗ ฉบับ

(๖) สําเนาบัตร...

(๖) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําขอ (ถ้ามี) จํานวน ๗ ฉบับ
(๗) หลักฐานอื่น ๆ
(ระบุ) .....................................................................................................................................
(๘) ค่าธรรมเนียม จํานวน.....................................บาท (......................................................................)
เงินสด
อื่น ๆ...........................................เลขที่...............................................................

ลงชื่อ ................................................................ผู้ยื่นคําขอ
(...............................................................)

หมายเหตุ

ให้ทําเครือ่ งหมาย “/” ในช่อง

ตามที่ต้องการแจ้ง หรือขีดฆ่าคํา หรือข้อความที่ไม่ใช้

ภาคผนวก ค

ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552

ภาคผนวก ง

เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด

๑. การบริหารสถาบันการศึกษา (คะแนนเต็ม ๓๗ คะแนน)
ลําดับ
ดัชนี
สถานะของสถาบันการศึกษา
๑.๑

กลุม่
PTC

มี ส ถานะเป็ นคณะ ภาควิ ช า หรื อหน่ ว ยงานที่ เ รี ยกชื่ อ อย่ า งอื่ น ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ที่เปิ ดดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริ ญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
และได้ รับการรับรองให้ จดั ตังขึ
้ ้นอย่างถูกต้ องตามกฎหมายของสถาบันต้ นสังกัด

๑.๒

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันการศึกษา

QA

มี ป รั ช ญา วิ สัย ทัศ น์ และพัน ธกิ จ ของสถาบัน การศึ ก ษา ที่ ดํ า เนิ น การจัด การเรี ย นการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดเขียนไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

๑.๓

โครงสร้ างการบริหารงานของสถาบันการศึกษา

QA

๑) มีโครงสร้ างการบริ หารงานของสถาบันการศึกษา ซึง่ แสดงระบบและกลไกที่ครอบคลุมพันธกิจ
ขององค์กรอย่างน้ อย ดังนี ้ การจัดการศึกษา การวิจยั การให้ บริการวิชาการแก่สงั คม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒) มีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในแต่ละพันธกิจของสถาบันการศึกษา

๑.๔

ระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

QA

มีระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ประกอบด้ วย ระบบข้ อมูลและสารสนเทศด้ าน
การบริ หาร การเรี ยนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการแก่สงั คม

๑.๕

การเงินและงบประมาณ

QA

๑) มีการจัดทําแผนและผลการจัดสรรงบประมาณ ที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันการศึกษา
ในปี การศึกษาที่มีการตรวจประเมิน
๒) มีการตรวจสอบการใช้ งบประมาณตามภารกิจ อย่างสมํ่าเสมออย่างน้ อยปี ละสองครัง้
๓) มีการนําข้ อมูลทางการเงินไปวิเคราะห์ประเมินผลและใช้ ในการวางแผนและตัดสินใจ

๑.๖

ผู้บริหารสถาบันการศึกษา

PTC

๑) มีใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ซึง่ ยังไม่หมดอายุ
๒) มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโททางด้ านกายภาพบําบัด วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพที่เกี่ยวข้ อง
เช่น สรี รวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การกีฬา
การบริหารการศึกษา หรื อการศึกษา หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ สาขากายภาพบําบัด
๓) มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแล้ วไม่น้อยกว่าห้ าปี
๔) มีประสบการณ์ด้านการบริ หารในสถาบันการศึกษามาแล้ วไม่น้อยกว่าสามปี
๕) ต้ องเป็ นอาจารย์ประจําในสถาบันการศึกษานัน้

๑.๗

รองผู้บริหารสถาบันการศึกษา
รองผู้บริหารมีจํานวนอย่างน้ อย 1 คน ที่ต้องมีคณ
ุ สมบัติตามนี ้
๑) มีใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ซึง่ ยังไม่หมดอายุ
๒) มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโททางด้ านกายภาพบําบัด วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพที่เกี่ยวข้ อง

PTC

ลําดับ

ดัชนี

กลุม่

เช่น สรี รวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การกีฬา
การบริหารการศึกษา หรื อการศึกษา หรื อ มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขากายภาพบําบัด
๓) มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแล้ วไม่น้อยกว่าสามปี
๔) ต้ องเป็ นอาจารย์ประจําในสถาบันการศึกษานัน้

๑.๘

หลักสูตร

PTC

มี หลั ก สู ต รการศึ ก ษา ระดั บ ป ริ ญ ญ าวิ ช า ชี พ กา ยภ า พ บํ าบั ด ที่ ผ่ า น ควา มเห็ น ช อ บ
จากสภากายภาพบําบัดแล้ ว

๑.๙

การบริหารงานบุคคล

QA

๑) กําหนดลักษณะงานและขอบเขตงานทุกตําแหน่ง เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๒) มีระบบการสรรหา ประเมินบุคลากร และสวัสดิการ

๑.๑๐

การพัฒนาอาจารย์ กายภาพบําบัดและบุคลากรสายสนับสนุน
๑) มีการพัฒนาอาจารย์ใหม่ในหลักสูตร เพื่อเตรี ยมความพร้ อมด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
๒) มีแ ผนงานและงบประมาณพัฒนาอาจารย์ ประจํ าหลักสูตร อาจารย์ ผ้ ูสอนในหลักสูตรและ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ เ ป็ นบุ ค ลากรประจํ า เต็ ม เวลาทุ ก คน ให้ ได้ รั บ การพั ฒ นาตน
ทุกปี งบประมาณ (เช่น ศึกษา อบรม ดูงานสัมมนา หรื อประชุมวิชาการ)
๓) อาจารย์กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร อาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุน
ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละแปดสิบได้ รับการพัฒนาทุกปี งบประมาณ

TQF
QA

TQF

๒. อาจารย์ กายภาพบําบัดและบุคลากรสายสนับสนุน (คะแนนเต็ม ๖๓ คะแนน)
ลําดับ
ดัชนี
๒.๑ อาจารย์ กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร

กลุม่
PTC

มีอาจารย์กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรเต็มเวลา จํานวนไม่น้อยกว่าห้ าคน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
๑) อาจารย์กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรทุกคนต้ องมีใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดซึง่ ยังไม่หมดอายุ
ุ ิการศึกษาปริญญาโทหรื อปริญญาเอก
๒) อาจารย์กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรแต่ละคน ต้ องมีวฒ
ทางด้ านกายภาพบําบัด หรื อวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพที่เกี่ยวข้ อง เช่น สรี รวิทยา กายวิภาคศาสตร์
ประสาทวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การกีฬา เป็ นต้ น และมีประสบการณ์เป็ นอาจารย์ผ้ สู อนมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี ในสถาบันอุดมศึกษา หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาปริญญาโทหรื อปริญญาเอกสาขาอื่น
และมีประสบการณ์เป็ นอาจารย์ผ้ สู อนมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ในสถาบันอุดมศึกษา
๓) อาจารย์กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรแต่ละคน ต้ องมีประสบการณ์ปฏิบตั ิงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรื อปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริงไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี
๔) ภาระงานด้ านการสอนทังบรรยาย
้
ภาคปฏิบตั ิและการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกกายภาพบําบัด
หรื อการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริงของอาจารย์กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร
นการศึกษา โดยเฉลี่ยแต่ละคนต้ องไม่เกิน
รวมทุกหลักสูตรที่สอนทังภายในและภายนอกสถาบั
้
ยี่สบิ ชัว่ โมงจริงต่อสัปดาห์ ในแต่ละปี การศึกษา คิดชัว่ โมงจริงของการปฏิบตั ิงานต่อสัปดาห์
ในแต่ละปี การศึกษา คิดเฉพาะระดับปริญญาตรี รวมทังสิ
้ ้น ๕๒ สัปดาห์

๒.๒

อาจารย์ ผ้ สู อนในหลักสูตร
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
๑) ต้ องมีใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ซึง่ ยังไม่หมดอายุ
๒) มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาโทหรื อปริญญาเอกทางด้ านกายภาพบําบัด หรื อวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
และมีประสบการณ์การสอนมาแล้ วไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี ในสถาบันการศึกษา หรื อปริญญาโทหรื อ
ปริ ญญาเอกสาขาอื่น และมีประสบการณ์การสอนมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ในสถาบันการศึกษา
หรื อปริ ญญาตรี ทางด้ านกายภาพบําบัดและมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขากายภาพบําบัด
๓) มีประสบการณ์การสอนในวิชาชีพกายภาพบําบัด หรื อประสบการณ์ปฏิบตั ิงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรื อปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริง อย่างน้ อยหนึง่ ปี
๔) ภาระงานด้ านการสอนของอาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตร ทังภาคบรรยาย
้
ภาคปฏิบตั ิและการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรื อการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริงของอาจารย์ผ้ สู อน
ในหลักสูตร โดยเฉลี่ยต้ องไม่เกินยี่สบิ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ในแต่ละ ปี การศึกษาคิดชัว่ โมงจริงของการ
ปฏิบตั ิงานต่อสัปดาห์ในแต่ละปี การศึกษา คิดเฉพาะระดับปริ ญญาตรี รวมทังสิ
้ ้น ๕๒ สัปดาห์

PTC

ลําดับ
ดัชนี
๒.๓ อัตราส่ วนและสัดส่ วนวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูสอนในหลักสูตร
๑) อัตราส่วนจํานวนอาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตรเต็มเวลาต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
ต้ องไม่เกินหนึง่ ต่อแปด
๒) อัตราส่วนจํานวนอาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตรเต็มเวลาและผู้ช่วยสอนภาคปฏิบตั ิซงึ่ ทําการสอน
ภาคปฏิบตั ิต่อจํานวนนักศึกษาในการสอนแต่ละรายวิชาของภาคปฏิบตั ิต้องไม่เกินหนึง่ ต่อสิบสี่
โดยไม่ได้ มีภาระงานอื่นในช่วงเดียวกัน
๓) อัตราส่วนจํานวนอาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตรเต็มเวลา หรื อนักกายภาพบําบัดที่เป็ นบุคลากร
ของสถาบันนัน้ หรื ออาจารย์พิเศษที่มีคําสัง่ แต่งตังในการสอนฝึ
้
กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
กายภาพบําบัด หรื อการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริงต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต้ องไม่เกินหนึง่ ต่อหก โดยไม่ได้ มีภาระงานอื่นในช่วงเดียวกัน
๔) ร้ อยละของวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตร จะต้ องมีระดับปริ ญญาเอก หรื อ
ผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ ้นไป มากกว่าหรื อเท่ากับ ร้ อยละยี่สบิ
ของจํานวนอาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตรเต็มเวลาทังหมดของสถาบั
้
นการศึกษา

๒.๔

บุคลากรสายสนับสนุน

กลุม่
PTC

PTC

PTC

PTC

มีบคุ ลากรสายสนับสนุนด้ านวิชาการและการศึกษาประจําหลักสูตรการศึกษาระดับปริ ญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดอย่างน้ อยหนึง่ คน ที่รับผิดชอบด้ านบริหารจัดการ และการดําเนินงานของหลักสูตร

๓. การจัดการเรียนการสอน(คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
ลําดับ
๓.๑ รายละเอียดของรายวิชา

ดัชนี

กลุม่
TQF

จัดทํารายละเอียดของรายวิชา ครบทุกรายวิชาในหลักสูตร ตามมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
ยกเว้ นวิชาเลือกของคณะ ภาควิชา หรื อสาขาอื่น ๆ

๓.๒

กระบวนการการจัดการเรียนการสอน

TQF

มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ ต รงกับ รายละเอี ย ดรายวิ ช าที่ ไ ด้ แ จ้ งไว้
ในหลักสูตร

๓.๓

การมอบหมายภาระงานด้ านการสอนให้ อาจารย์ ผ้ ูสอนในหลักสูตร

TQF

มีการมอบหมายภาระงานด้ านการสอนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ อาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตรครบถ้ วน
ทุกรายวิชาที่เปิ ดดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนตลอดหลักสูตร

๓.๔

ระบบการวัดและประเมินผล
๑) มีระบบการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอนที่ได้ มาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล
๒) มีระบบและกลไกในการพิจารณาข้ อสอบในกลุม่ วิชาความรู้เฉพาะด้ านวิชาชีพกายภาพบําบัด
ร่วมกันโดยอาจารย์กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตร

TQF

ลําดับ
ดัชนี
๓.๕ ระบบและผลการประเมินผลการสอน
๑) มีระบบและผลการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตรทุกคนโดยนักศึกษา
๒) มีระบบและผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรทุกรายวิชาโดยนักศึกษา
๓) มีหลักฐานแสดงให้ เห็นว่า มีการนําผลการประเมินการสอนมาใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ทุกรายวิชาในหลักสูตร

กลุม่
PTC
QA
QA

๔. การฝึ กปฏิบัตงิ านทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝึ กปฏิบัตงิ านในสถานการณ์ จริง (คะแนน
เต็ม ๓๐ คะแนน)
ลําดับ

๔.๑

ดัชนี

กลุม่

กระบวนการการฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิคกายภาพบําบัดหรือการฝึ กปฏิบัตงิ าน
ในสถานการณ์ จริง
มีการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการช่วยฟื น้ คืนชีพ (Resuscitation) สําหรับนักศึกษา
อย่างน้ อย ๑ ครัง้ ก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรื อการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานการณ์
จริง
มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการติดเชื ้อ ในขณะที่เป็ นนักศึกษาก่อนเริ่มการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรื อการฝึ กปฏิบตั ิงานการณ์จริง เช่น การตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก การคัดกรองภาวะ
ติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี และซี เป็ นต้ น
มีการรักษาความปลอดภัยในการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรื อการฝึ กปฏิบตั ิงานใน
สถานการณ์จริงแก่นกั ศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ได้ แก่ การให้ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในขณะฝึ กปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการมีอปุ กรณ์ป้องกันอันตรายในขณะฝึ กปฏิบตั ิงาน เช่น ถุงมือ
หน้ ากากอนามัย ชุดฝึ กปฏิบตั ิงาน แว่นตา เป็ นต้ น
มีระบบการแจ้ งเหตุฉกุ เฉิน และขันตอนการแก้
้
ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการฝึ กงานทางคลินิก
กายภาพบําบัด หรื อการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริง
มีระบบและกลไกในการจัดให้ นกั ศึกษาทุกคนผ่านการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกกายภาพบําบัด หรื อ
การฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริง ซึง่ ครอบคลุมสาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก สี่สาขา ประกอบด้ วย
สาขากายภาพบําบัดระบบกล้ ามเนื ้อและโครงร่าง สาขากายภาพบําบัดระบบประสาท
สาขากายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ และสาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการ
การเคลื่อนไหวและภาวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในเด็ก
มีการนิเทศงานโดยอาจารย์กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรื ออาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตรจาก
สถาบันการศึกษานัน้

PTC

PTC

PTC

PTC
PTC

PTC

ลําดับ

๔.๒

ดัชนี

แหล่ งฝึ กปฏิบัตงิ านภายนอกสถาบันการศึกษา
มีระบบและกลไกในการจัดหาแหล่งฝึ กงานทางคลินิกกายภาพบําบัดที่มีลกั ษณะหลากหลายสอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเช่น สถานพยาบาล สถานบริการด้ านสุขภาพอื่น ๆ เป็ นต้ น หรื อแหล่งฝึ ก
ปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริง เช่น ชุมชน สนามกีฬา เป็ นต้ น ซึง่ อยูภ่ ายนอกสถาบันการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาตลอดหลักสูตร
มีระบบและกลไกการจัดการฝึ กงาน ควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึ กงาน มีระบบการประเมินคุณภาพ
ของแหล่งฝึ กงาน

๔.๓

กลุม่
PTC

PTC

อาจารย์ ผ้ ูฝึกปฏิบัตงิ านทางคลินิกกายภาพบําบัดหรื อการฝึ กปฏิบัตงิ านใน
สถานการณ์ จริง(Clinical Instructor)
ต้ องมีใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ซึง่ ยังไม่หมดอายุ
มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานทางคลินิกกายภาพบําบัด หรื อการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริงมาแล้ ว
ไม่ตํ่ากว่าสองปี
อัตราส่วนจํานวนอาจารย์ผ้ ฝู ึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกกายภาพบําบัดต่อจํานวนนักศึกษา ในการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรื อการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริง ต้ องไม่เกินหนึง่ ต่อสอง
สถาบันการศึกษา ต้ องจัดให้ อาจารย์ผ้ ฝู ึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกกายภาพบําบัด หรื อการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ในสถานการณ์จริ งได้ รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพกายภาพบําบัด อย่างน้ อยปี ละ ๑ ครัง้

PTC
PTC
PTC
PTC

๕. ปั จจัยเกือ้ หนุน(คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน)
ลําดับ
๕.๑ อาคารและสถานที่ศกึ ษา

ดัชนี

มีอาคารเรี ยน ห้ องเรี ยน ห้ องผู้บริหารสถาบันการศึกษา ห้ องทํางานของอาจารย์และบุคลากร
เพียงพอต่อการดําเนินการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ
มีห้องปฏิบตั ิการกายภาพบําบัด อย่างน้ อยสามห้ อง ที่มีขนาดเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาและ
พร้ อมที่จะใช้ งานตลอดเวลา
จัดให้ มีระบบเครื อข่ายสารสนเทศ ซึง่ สามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์ เน็ตได้ อย่างน้ อย
หนึง่ IP number ต่อนักศึกษายี่สิบคน และพร้ อมใช้ งาน
มีพื ้นที่ซงึ่ จัดไว้ สําหรับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรอย่างเพียงพอและเหมาะสม

๕.๒

กลุม่
PTC
PTC
PTC
PTC

เครื่องมือหรื ออุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องใช้ อ่ นื ๆ เพื่อใช้ ในการศึกษา
มีเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์กายภาพบําบัด และเครื่ องใช้ อื่น ๆ ตามชนิดและจํานวนที่กําหนดไว้ ใน
ภาคผนวก ก ข้ อ ๑ ตลอดจนเหมาะสมสําหรับการจัดการเรี ยนการสอนให้ แก่นกั ศึกษาและพร้ อม
ใช้ งาน
มีเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์กายภาพบําบัด และเครื่ องใช้ อื่น ๆ ตามชนิดและจํานวนที่กําหนดไว้ ใน
ภาคผนวก ก ข้ อ ๒ ตลอดจนเหมาะสมสําหรับการจัดการเรี ยนการสอนให้ แก่นกั ศึกษา และพร้ อม

PTC

PTC

ลําดับ

ดัชนี

กลุม่

ใช้ งาน

๖.๑

ตําราและวารสาร

PTC

๑) มีตําราหลักในสาขาวิชาพื ้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ทนั สมัย
ไม่ตํ่ากว่าหนึง่ ร้ อยชื่อเรื่ อง
๒) มีหลักฐานการรับ หรื อแสดงการเข้ าถึงวารสารที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพกายภาพบําบัด
ในประเทศ จํานวนไม่น้อยกว่าสองชื่อเรื่ อง
๓) มีหลักฐานการรับ หรื อแสดงการเข้ าถึงบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสารวิชาชีพ
กายภาพบําบัดต่างประเทศ จํานวนไม่น้อยกว่าห้ าชื่อเรื่ อง
๔) มีหลักฐานการรับ หรื อแสดงการเข้ าถึงบทความฉบับเต็ม (Full text) ต่างประเทศ
จํานวนอย่างน้ อยห้ าชื่อเรื่ อง ของวารสารวิชาการที่มีเนื ้อหาประจําที่เกี่ยวข้ องกับ
วิชาชีพกายภาพบําบัด

๖.๒

ระบบการสืบค้ นข้ อมูลและฐานข้ อมูล

PTC

มีระบบการสืบค้ นข้ อมูลและฐานข้ อมูลทังจากภายในและภายนอกประเทศที
้
่ทนั สมัย

๖. การประกันคุณภาพการศึกษา(คะแนนรวม ๑๐ คะแนน)
ลําดับ ดัชนี
๗.๑ บัณฑิต
ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุ มศึกษาแห่งชาติ

กลุม่
QA

ภาคผนวก จ

คําสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ 301/2557
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

ภาคผนวก ฉ

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2558

ภาคผนวก ช

เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

1
เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
คณะกายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
-------------------------------------------1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ได้รับทราบ
รับรองการเปิดสอนจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/2915 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
2. คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
แก้ไขครั้งนีแ้ ล้ว ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
3. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
4. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่น ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2559 เป็นต้นไป
5. หลักการและเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2556
และข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ตามที่กําหนดโดยสภากายภาพบําบัด
5.2 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาและแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ได้กําหนดขึ้น
5.3 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แผนการศึ ก ษาให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย น สอดคล้ อ งกั บ การนํ า ไปใช้ จ ริ ง
ตามความต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น
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6. สาระในการปรับหลักสูตร
6.1 กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 7 ด้าน
โดยมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้านแรก มีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ขั้นต่ําของ
มหาวิ ท ยาลั ย และมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่ กํา หนดไว้ใ นมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดั บ ปริญ ญาตรี สาขาวิ ช า
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 (มคอ. 1) ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ นอกจากนี้คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยังได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้เพิ่มอีก 1 ด้านคือ ด้านศรัทธาและความเชื่อมั่นใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด และคุณค่าแห่งตน เพื่อคงไว้ซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตาม มคอ. 1 กับ หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
(มคอ. 1)
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพื้นฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทาง
กายภาพบําบัด
1.2 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม

1.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถ
จัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด
1.4 ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิ
ของตนเองในการรับบริการกายภาพบําบัด

หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทาง
กายภาพบําบัด รู้ข้อจํากัดตนเอง และส่งต่อ
ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
1.2 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยเน้นคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่
ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู
เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม
โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม
1.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมี
ความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
1.4 ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และ
เข้าใจสิทธิของตนเองเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองที่
จะถูกละเมิด การเคารพในความคิดเห็นและความ
ต้องการของผู้ป่วยในการให้การรักษา
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มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้
2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
(มคอ. 1)
2.1 อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน
ของชีวิต
2.2 อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.3 อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
2.4 อธิบายสาระสําคัญของระบบสุขภาพ กฎหมาย
การจัดการและการบริหารงานเบื้องต้นของระบบ
บริการกายภาพบําบัด
2.5 มีความรู้ด้านการวิจัยและการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
3.1 สามารถเรียนรู้และพัฒนาเองให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้
องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการ
ดูแลสุขภาพ
3.3 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
3.4 สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้สาขา
กายภาพบําบัด กับความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
ไป

4. ด้านความสัมพันธ์ 4.1 มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และ
ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชา
4.2 สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นําและ
สมาชิก ในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
4.3 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และ
วิชาชีพ

หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
2.2 ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต / พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.1 ศาสตร์ทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
2.4 ระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการ
บริหารงานเบื้องต้นของระบบการบริการ
กายภาพบําบัด
2.3 การวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ
3.2 สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้
องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพใน
การดูแลสุขภาพ
3.3 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพกายภาพบําบัด
3.4 สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
4.2 มีความสามารถในการปรับตัวและมี
ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ
ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
4.1 สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นําและ
สมาชิก ในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
4.3 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และ
วิชาชีพ

4
มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
(มคอ. 1)

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.1 สามารถศึกษา ทําความเข้าใจประเด็นปัญหา
เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหา
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม

หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

5.1 สามารถศึกษาทําความเข้าใจในประเด็น
ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
5.4 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถเลือกใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม
5.3 สามารถสร้างกิจกรรมเชิงรุก (proactive
physical activities) ด้านการให้ความรู้กับกลุ่ม
ผู้ใช้บริการ และชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ด้านทักษะการ
6.1 สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ
6.1 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทาง
ปฏิบัติทางวิชาชีพ กายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัยทาง วิชาชีพกายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน
กายภาพบําบัด ป้องกัน บําบัดรักษา ฟื้นฟู และ
วินิจฉัย ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ แก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อกําหนดสภากายภาพบําบัด
หัวข้อความสามารถขั้นพื้นฐานของนัก
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2553
6.2 สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ
6.2 มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทาง
กายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ วิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวมโดย
ความรู้ความเข้าใจศาสตร์กายภาพบําบัดและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้เหตุผลทางคลินิกและ
กายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน
และหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติงาน
7. ด้านศรัทธาและ
7.1 แสดงออกซึ่งการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มี
ความเชื่อมั่นใน
ความรักและภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ
วิชาชีพกายภาพ –
7.2 มีความรักและความภูมิใจในตนเอง ดํารงตน
บําบัดและ
อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม มีทัศนคติต่อการดํารงชีวิต
คุณค่าแห่งตน
ในเชิงบวก มีภาพลักษณ์ทางวิชาชีพที่จะสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน

5
6.2 การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา
โครงสร้างหลักสูตร มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต เท่าเดิม
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จากเดิม 31 หน่วยกิต ปรับเป็น
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต ปรับเป็น
1 วิชา ได้แก่
ตัดออก
CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป
ในชีวิตประจําวัน

30
6
7
8

หน่วยกิต ดังนี้
หน่วยกิต เท่าเดิม
หน่วยกิต เท่าเดิม
หน่วยกิต

1(0-1/2-0) หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาภาษา

9 หน่วยกิต เท่าเดิม

2. หมวดวิชาเฉพาะ
จากเดิม 105 หน่วยกิต ปรับเป็น 106 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
27 หน่วยกิต ปรับเป็น 26 หน่วยกิต
ปรับจํานวนหน่วยกิตและปรับเปลี่ยนรายวิชาจาก
BI 1012 ชีววิทยา
2(2/2-0-0) หน่วยกิต
BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-1/3-0) หน่วยกิต
เป็น BI 1042 ชีววิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 2(1/1-1/3-0) หน่วยกิต
และมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาภาษาอังกฤษให้มีความเหมาะสม แต่ยังคงจํานวน
หน่วยกิตรวมเท่าเดิม
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
78 หน่วยกิต ปรับเป็น 80 หน่วยกิต
มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยการรวม/เพิ่มหน่วยกิตให้มีความเหมาะสม
(ดังแสดงในตารางที่ 3) และ
เพิ่มวิชาใหม่ 1 วิชา ได้แก่
PT 4611 กายภาพบําบัดระบบหายใจ หัวใจและ
ไหลเวียนโลหิต 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

1(1/1-0-0)

เท่าเดิม

หน่วยกิต
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาภาษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
(มคอ. 1)
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
84 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

โครงสร้างเดิม
(พ.ศ. 2555)
ไม่น้อยกว่า
31 หน่วยกิต
(6)
(7)
(9)
(9)
ไม่น้อยกว่า
105 หน่วยกิต
(27)
(78)
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
142 หน่วยกิต

โครงสร้างใหม่
(พ.ศ. 2559)
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
(6)
(7)
(8)
(9)
ไม่น้อยกว่า
106 หน่วยกิต
(26)
(80)
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
142 หน่วยกิต
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
ฉบับเดิม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)

ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ฝึกงาน)

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวติ
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปในชีวติ ประจําวัน
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การเรียนรู้
MA 1003 คณิตศาสตร์
ST 1053 สถิติเบื้องต้น
1.4 กลุ่มวิชาภาษา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ฝึกงาน)

6 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
คงเดิม
2(1/1-1/2-0)
คงเดิม
2(2/2-0-0)
คงเดิม
2(2/2-0-0)
7 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
คงเดิม
2(2/2-0-0)
คงเดิม
2(2/2-0-0)
คงเดิม
3(3/3-0-0)
9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
1(0-1/2-0)
ตัดออก

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
9 หน่วยกิต 1.4 กลุ่มวิชาภาษา
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

6 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต

8 หน่วยกิต

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

9 หน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)
2. หมวดวิชาเฉพาะ

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)

ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ฝึกงาน)

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ- ฝึกงาน)

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

27 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

AN 1283 กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
โครงสร้างร่างกาย
AN 2182 กายวิภาคศาสตร์

3(2/2-1/3-0)

ปรับเปลี่ยน prerequisite

2(1/1-1/3-0)

คงเดิม

BI 1012 ชีววิทยา

26 หน่วยกิต

CH 1343 เคมีเบื้องต้น

2(2/2-0-0) ปรับเปลี่ยนเป็น
BI 1042 ชีววิทยาสําหรับ
1(1/1-0-0)
นักศึกษากายภาพบําบัด
3(3/3-0-0)
คงเดิม

CH 1351 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น

1(0-1/3-0)

EG 2821 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 1
EG 3821 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 2

1(0-1/2-0) ตัดรายวิชา EG 2821, EG 3821 และ EG 3841 ออก
แล้วพัฒนาเป็น
1(0-1/2-0)
EG 2822 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 2(1/1-1/2-0)
กายภาพบําบัด 1
1(0-1/2-0) EG 2841 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
1(0-1/2-0)
กายภาพบําบัด 2
คงเดิม
3(3/3-0-0)

BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา

EG 3841 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 3
EG 5333 การพูด – การฟังภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
PA 2911 พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด
PH 1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
PH 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์
PI 4191 จิตเวชศาสตร์

PS 2323 สรีรวิทยา

2(1/1-1/3-0)

คงเดิม

1(1/1-0-0) ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
3(3/3-0-0)

คงเดิม

1(0-1/3-0)

คงเดิม

1(1/1-0-0) ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา
เป็น
PI 2191 จิตเวชศาสตร์
1(1/1-0-0)
3(2/2-1/3-0)
ปรับเปลี่ยน prerequisite
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2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)

ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต

PT 1021 มูลฐานของวิชาชีพกายภาพ1(0-1/2-0)
บําบัด 1
PT 1041 มูลฐานของวิชาชีพกายภาพ1(0-1/2-0)
บําบัด 2
PT 2022 พื้นฐานการตรวจร่างกายทาง 2(1/1-1/3-0)
กายภาพบําบัด
PT 2111 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย 1(1/1-0-0)
PT 2143 ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์
พื้นฐาน
PT 2162 ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์
ทางคลินิก
PT 2163 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 1
PT 2221 การนวดเพื่อการรักษา

PT 3022 หลักการปฏิบัติงานกายภาพบําบัด
PT 3163 การออกกําลังกายเพื่อการ
บําบัด 2
PT 3223 การจัด ดัด และดึง

ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต

เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาให้มคี วามครอบคลุมมากขึ้น
เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
คงเดิม
คงเดิม

3(2/2-1/3-0)

เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาให้มคี วามครอบคลุมมากขึ้น

2(1/1-1/3-0)

เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาให้มคี วามครอบคลุมมากขึ้น

3(2/2-1/3-0)

คงเดิม

1(0-1/3-0)

คงเดิม

PT 2322 การรักษาด้วยความร้อน
2(1/1-1/3-0)
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
PT 2841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 1 1(0-1/2-0)
PT 2913 บูรณาการกายภาพบําบัดใน
วิทยาการแพทย์ปัจจุบัน

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

ปรับคําอธิบายรายวิชาให้มีความเหมาะสม
เพิ่ม prerequisite และปรับคําอธิบายรายวิชา

3(3/3-0-0) ปรับชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา และ
ปรับรหัสรายวิชาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา เป็น
PT 3913 พื้นฐานวิทยาการทางการแพทย์ 3(3/3-0-0)
2(1/1-1/3-0)
ปรับเปลี่ยน Prerequisite
3(2/2-1/2-0)

เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาให้มคี วามครอบคลุมมากขึ้น

3(1/1-2/4-0) ปรับชื่อรายวิชาให้มีความเหมาะสม เป็น

PT 3223 การขยับ ดัด และดึงข้อต่อ
3(1/1-2/4-0)
PT 3343 การวินิจฉัยและการรักษาด้วย 3(2/2-1/3-0) เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาให้มคี วามครอบคลุมมากขึ้น
ไฟฟ้า
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PT 3421 การตรวจประเมินทาง
กายภาพบําบัดในระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)
1(0-1/2-0) ปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชาให้ครอบคลุมมากขึน้ และ
พัฒนาเป็น

PT 3433 กายภาพบําบัดระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ 1
PT 3512 กายภาพบําบัดระบบประสาท 1

3(3/3-0-0)

PT 3522 การตรวจประเมินทาง
กายภาพบําบัดในระบบ
ประสาทและเด็ก

2(0-2/4-0)

PT 3532 กายภาพบําบัดระบบประสาท 2

2(2/2-0-0)

2(2/2-0-0)

PT 3441 การจัดการทางกายภาพบําบัด 1(0-1/2-0)
ในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เพิ่มคําอธิบายรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
มากขึ้น
เพิ่มคําอธิบายรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
มากขึ้น
ตัดออกและพัฒนาเป็น 2 รายวิชา คือ
PT 3521 การจัดการทางกายภาพบําบัด 1(0-1/2-0)
ในผู้ป่วยระบบประสาท 1
PT 3541 การจัดการทางกายภาพบําบัด 1(0-1/2-0)
ในผู้ป่วยระบบประสาท 2
เพิ่มคําอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม

PT 3552 กายภาพบําบัดในกุมารเวชกรรม 2(2/2-0-0) พัฒนารายวิชาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยเพิ่ม
ภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต เป็น
PT 3553 กายภาพบําบัดทางพัฒนาการ 3(2/2-1/2-0)
การเคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ
ที่เกีย่ วข้องในเด็ก
PT 3623 กายภาพบําบัดระบบหายใจ
3(2/2-1/2-0) ปรับเปลี่ยนชื่อให้มีความเหมาะสม เป็น
หัวใจ และหลอดเลือด
PT 3623 กายภาพบําบัดระบบหายใจ 3(2/2-1/2-0)
หัวใจและไหลเวียนโลหิต 1
PT 3861 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 2 1(0-1/2-0) ปรั บ เปลี่ ย น prerequisite
ให้ ส อดคล้ อ งและเพิ่ ม
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าให้ ชั ด เจนและครอบคลุ ม การจั ด การ
เรียนการสอนจริง
PT 4032 กฎหมายและการบริหารงาน
2(2/2-0-0)
ปรับคําอธิบายรายวิชาให้เป็นปัจจุบัน
PT 4412 กายภาพบําบัดระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ 2

2(2/2-0-0)

ปรับคําอธิบายรายวิชาให้เป็นปัจจุบัน
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)
PT 4711 ระเบียบวิธีวจิ ัยสําหรับนักศึกษา 1(1/1-0-0) รวมการเรียนการสอน 2 รายวิชา พัฒนาเป็น
กายภาพบําบัด
PT 4721 โครงงานพิเศษสําหรับนักศึกษา 1(0-0-1/4) PT 4702 โครงงานพิเศษสําหรับนักศึกษา 2(1/1-0-1/4)
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
PT 4821 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3 1(0-1/2-0)
ปรับเปลี่ยนรายวิชา prerequisite ใหม่
PT 4841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 4 1(0-1/2-0)

ปรับเปลี่ยนรายวิชา prerequisite ใหม่

PT 4911 กายภาพบําบัดในการกีฬา

ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา ให้ชัดเจน

1(1/1-0-0)

PT 4912 กายภาพบําบัดเพือ่ สุขภาพและ
2(2/2-0-0)
ความงาม
PT 4921 การส่งเสริมสุขภาพตลอดช่วงอายุ 1(0-1/2-0)

ปรับคําอธิบายให้ชัดเจนยิง่ ขึ้น
ตัดออก โดยนําเนื้อหาไปผนวกกับรายวิชา PT4962

PT 4922 กายภาพบําบัดในผู้สูงอายุและ 2(1/1-1/2-0) เพิ่มจํานวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา โดย
ภาวะอื่นๆ
พัฒนาเป็น
PT 4923 กายภาพบําบัดในผูส้ ูงอายุและ 3(2/2-1/2-0)
ภาวะอื่นๆ
PT 4942 กายภาพบําบัดในชุมชน
2(1/1-1/2-0) เพิ่มจํานวนชั่วโมงการฝึกปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาที่เพิ่มขึน้ พัฒนาเป็น
PT 4962 กายภาพบําบัดชุมชนและ
การส่งเสริมสุขภาพ
เพิ่มรายวิชาใหม่
PT 4611 กายภาพบําบัดระบบหายใจ
หัวใจและไหลเวียนโลหิต 2
กลุ่มรายวิชาฝึกงาน ประกอบด้วย
PT 2701 ฝึกงานกายภาพบําบัด 1

2(1/1-1/3-0)

1(1/1-0-0)

1(0-0-1/5) ปรับจํานวนชั่วโมงการฝึกงาน ให้สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษา เป็น
PT 2701 ฝึกงานกายภาพบําบัด 1
1(0-0-1/4)
และ เปลี่ยนการประเมินผลจากระดับคะแนนตัวอักษร
(Letter Grade) A – F เป็นการประเมินผลทีไ่ ม่เป็น
ระดับคะแนน S และ U
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PT 3701 ฝึกงานกายภาพบําบัด 2

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)
1(0-0-1/5)
เปลี่ยนการประเมินผลจากระดับคะแนนตัวอักษร
(Letter Grade) A – F เป็นการประเมินผลทีไ่ ม่เป็น
ระดับคะแนน S และ U

PT 3704 ฝึกงานกายภาพบําบัด 3
PT 3741
PT 3751
PT 3761
PT 4722
PT 4742
PT 4762

4(0-0-4/24) ตัดรายวิชาฝึกงานต่อไปนี้ออก PT 3704, PT3741, PT
3751, PT 3761, PT 4722, PT 4742 และ
ฝึกงานกายภาพบําบัดระบบ
1(0-0-1/5)
PT 4762 โดยพัฒนาให้เหมาะสมกับโครงสร้างหลักสูตร
กระดูกและกล้ามเนื้อ
และแผนการศึกษา เป็น
ฝึกงานกายภาพบําบัดระบบ
1(0-0-1/5)
PT 3711 ฝึกงานกายภาพบําบัด 3
1(0-0-1/5)
ประสาท
1(0-0-1/5)
ฝึกงานกายภาพบําบัดระบบ
1(0-0-1/5) PT 3721 ฝึกงานกายภาพบําบัด 4
PT 3731 ฝึกงานกายภาพบําบัด 5
1(0-0-1/5)
หายใจ หัวใจ และหลอดเลือด
4(0-0-4/24)
ฝึกงานกายภาพบําบัด 4
2(0-0-2/12) PT 3764 ฝึกงานกายภาพบําบัด 6
PT 4772 ฝึกงานกายภาพบําบัด 7
2(0-0-2/12)
ฝึกงานกายภาพบําบัด 5
2(0-0-2/12) PT 4782 ฝึกงานกายภาพบําบัด 8
2(0-0-2/12)
2(0-0-2/12)
ฝึกงานกายภาพบําบัด 6
2(0-0-2/12) PT 4792 ฝึกงานกายภาพบําบัด 9

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
ไม่มี
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ได้ตาม
ความสนใจ ยกเว้น
PT 1023 หลักการผ่อนคลายความเครียด
3(3/3-0-0)
PT 1033 การดูแลอาการปวดคอและหลัง
3(3/3-0-0)
เบื้องต้น

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่มี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
คงเดิม
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6.3 การปรับแผนการศึกษา มีการปรับแผนการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
ฉบับเดิม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2555)

แผนการศึกษาปรับปรุง (พ.ศ. 2559)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

BI 1012 ชีววิทยา
BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา
CH 1343 เคมีเบื้องต้น
CH 1351 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
MA 1003คณิตศาสตร์
PT 1021 มูลฐานของวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 1
รวม

2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
3(2/2-1/2-0)
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/2-0)
22(17/17-5/12-0)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
AN 1283 กายวิภาคศาสตร์ของระบบ
3(2/2-1/3-0)
โครงสร้างร่างกาย
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้
2(2/2-0-0)
PH 1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
3(3/3-0-0)
PH 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์
1(0-1/3-0)
PT 1041 มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 2
1(0-1/2-0)
ST 1053 สถิติเบื้องต้น
3(3/3-0-0)
รวม

21(17/17-4/10-0)

BI 1042 ชีววิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด2(1/1-1/3-0)
CH 1343 เคมีเบื้องต้น
3(3/3-0-0)
CH 1351 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
1(0-1/3-0)
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการ
2(1/1-1/2-0)
พัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศน์กับการดําเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 1102 ไทยกับสภาวการณ์โลก
2(2/2-0-0)
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
MA 1003 คณิตศาสตร์
3(3/3-0-0)
PT 1021 มูลฐานของวิชาชีพ
1(0-1/2-0)
กายภาพบําบัด 1
รวม

21(16/16-5/12-0)

คงเดิม

14
แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2555)

แผนการศึกษาปรับปรุง (พ.ศ. 2559)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

AN 2182 กายวิภาคศาสตร์
2(1/1-1/3-0)
CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1(0-1/2-0)
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
EG 5333 การพูด - การฟังภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
PS 2323 สรีรวิทยา
3(2/2-1/3-0)
PT 2022 พื้นฐานการตรวจร่างกายทาง
2(1/1-1/3-0)
กายภาพบําบัด
PT 2143 ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์
3(2/2-1/3-0)
พื้นฐานPT
PT 2701 ฝึกงานกายภาพบําบัด 1
1(0-0-1/5)

AN 2182 กายวิภาคศาสตร์
2(1/1-1/3-0)
EG 2822 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
2(1/1-1/2-0)
กายภาพบําบัด 1
EG 5333 การพูด - การฟังภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
PS 2323 สรีรวิทยา
3(2/2-1/3-0)
PT 2022 พื้นฐานการตรวจร่างกายทาง
2(1/1-1/3-0)
กายภาพบําบัด
PT 2143 ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์
3(2/2-1/3-0)
พื้นฐาน
PT 2701 ฝึกงานกายภาพบําบัด 1
1(0-0-1/4)

รวม

18(12/12-5/14-1/5)

รวม

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
PA 2911 พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด
PT 2111 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย
PT 2162 ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์
ทางคลินิก
PT 2163 การออกกําลังกายเพื่อ
การบําบัด 1
PT 2221 การนวดเพื่อการรักษา
PT 2322 การรักษาด้วยความร้อนและ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
EG 2821 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 1
PT 2841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 1
PT 2913 บูรณาการกายภาพบําบัดใน
วิทยาการแพทย์ปัจจุบัน
รวม

19(13/13-5/14-1/4)
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

1(1/1-0-0) EG 2841 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 2
1(1/1-0-0) PA 2911 พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษา
2(1/1-1/3-0)
กายภาพบําบัด
PI 2191 จิตเวชศาสตร์
3(2/2-1/3-0) PT 2111 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย
PT 2162 ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์
1(0-1/3-0)
ทางคลินิก
2(1/1-1/3-0) PT 2163 การออกกําลังกายเพื่อ
การบําบัด 1
1(0-1/2-0) PT 2221 การนวดเพื่อการรักษา
PT 2322 การรักษาด้วยความร้อนและ
1(0-1/2-0)
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3/3-0-0) PT 2841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 1
……….. เลือกเสรี
……….. เลือกเสรี
15(9/9-6/16-0)

รวม

1(0-1/2-0)
1(1/1-0-0)
1(1/1-0-0)
1(1/1-0-0)
2(1/1-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
1(0-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
1(0-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
19(13/13-6/16-0)

15
แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2555)

แผนการศึกษาปรับปรุง (พ.ศ. 2559)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

PI 4191 จิตเวชศาสตร์
PT 3022 หลักการปฏิบัติงานกายภาพบําบัด
PT 3163 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 2
PT 3223 การจัด ดัด และดึง
PT 3343 การวินิจฉัยและการรักษา
ด้วยไฟฟ้า
PT 3512 กายภาพบําบัดระบบประสาท 1
PT 3552 กายภาพบําบัดในกุมารเวชกรรม
PT 3701 ฝึกงานกายภาพบําบัด 2
EG 3821 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 2
รวม

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

18(11/11-6/14-1/5)

PT 3022 หลักการปฏิบัติงานกายภาพบําบัด
PT 3163 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 2
PT 3223 การขยับ ดัด และดึงข้อต่อ
PT 3343 การวินิจฉัยและการรักษา
ด้วยไฟฟ้า
PT 3512 กายภาพบําบัดระบบประสาท 1
PT 3521 การจัดการทางกายภาพบําบัด
ในผู้ป่วยระบบประสาท 1
PT 3701 ฝึกงานกายภาพบําบัด 2
PT 3861 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 2
PT 3913 พื้นฐานวิทยาการทางการแพทย์
รวม

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
PT 3421 การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัด
ในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
PT 3433 กายภาพบําบัดระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ 1
PT 3522 การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัด
ในระบบประสาทและเด็ก
PT 3532 กายภาพบําบัดระบบประสาท 2
PT 3623 กายภาพบําบัดระบบหายใจ
หัวใจ และหลอดเลือด
PT 3741 ฝึกงานกายภาพบําบัดระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ
PT 3751 ฝึกงานกายภาพบําบัดระบบประสาท
PT 3761 ฝึกงานกายภาพบําบัดระบบหัวใจ
หลอดเลือด และหายใจ
EG 3841 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 3
PT 3861 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 2
รวม

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

19(11/11-6/16-1/5)
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

1(0-1/2-0) PT 3433 กายภาพบําบัดระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ 1
3(3/3-0-0) PT 3441 การจัดการทางกายภาพบําบัด
ในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
2(0-2/4-0) PT 3532 กายภาพบําบัดระบบประสาท 2
PT 3541 การจัดการทางกายภาพบําบัด
2(2/2-0-0)
ในผู้ป่วยระบบประสาท 2
3(2/2-1/2-0) PT 3553 กายภาพบําบัดทางพัฒนาการ
การเคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ
1(0-0-1/5)
ที่เกี่ยวข้องในเด็ก
PT 3623 กายภาพบําบัดระบบหายใจ
1(0-0-1/5)
หัวใจ และไหลเวียนโลหิต 1
1(0-0-1/5) PT 3711 ฝึกงานกายภาพบําบัด 3
PT 3721 ฝึกงานกายภาพบําบัด 4
1(0-1/2-0) PT 3731 ฝึกงานกายภาพบําบัด 5

3(3/3-0-0)
1(0-1/2-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

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

1(0-1/2-0)

16(7/7-6/12-3/15)

รวม

16(9/9-4/8-3/15)

16
แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2555)

แผนการศึกษาปรับปรุง (พ.ศ. 2559)

ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

PT 3704 ฝึกงานกายภาพบําบัด 3
รวม

4(0-0-4/24) PT 3764 ฝึกงานกายภาพบําบัด 6

4(0-0-4/24)

4(0-0-4/24)

4(0-0-4/24)

รวม

17
แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2555)

แผนการศึกษาปรับปรุง (พ.ศ. 2559)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

PT 4032 กฎหมายและการบริหารงาน
PT 4412 กายภาพบําบัดระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ 2
PT 4711 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับ
นักศึกษากายภาพบําบัด
PT 4721 โครงงานพิเศษสําหรับ
นักศึกษากายภาพบําบัด
PT 4821 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3
PT 4911 กายภาพบําบัดในการกีฬา
PT 4912 กายภาพบําบัดเพื่อสุขภาพและ
ความงาม
PT 4921 การส่งเสริมสุขภาพตลอดช่วงอายุ
PT 4922 กายภาพบําบัดในผู้สูงอายุและ
ภาวะอื่นๆ
PT 4942 กายภาพบําบัดในชุมชน
……….. เลือกเสรี
……….. เลือกเสรี
รวม

2(2/2-0-0) PT 4032 กฎหมายและการบริหารงาน
2(2/2-0-0) PT 4412 กายภาพบําบัดระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ 2
1(1/1-0-0) PT 4611 กายภาพบําบัดระบบหายใจ
หัวใจ และไหลเวียนโลหิต 2
1(0-0-1/4) PT 4702 โครงงานพิเศษสําหรับ
นักศึกษากายภาพบําบัด
1(0-1/2-0) PT 4821 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3
1(1/1-0-0) PT 4911 กายภาพบําบัดในการกีฬา
2(2/2-0-0) PT 4912 กายภาพบําบัดเพื่อสุขภาพและ
ความงาม
1(0-1/2-0) PT 4923 กายภาพบําบัดในผู้สูงอายุและ
2(1/1-1/2-0)
ภาวะอื่นๆ
PT 4962 กายภาพบําบัดชุมชนและการ
2(1/1-1/2-0)
ส่งเสริมสุขภาพ
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
21(16/16-4/8-1/4) รวม

รวม

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

16(12/12-3/7-1/4)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
PT 4722 ฝึกงานกายภาพบําบัด 4
PT 4742 ฝึกงานกายภาพบําบัด 5
PT 4762 ฝึกงานกายภาพบําบัด 6
PT 4841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 4

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
2(0-0-2/12)
2(0-0-2/12)
2(0-0-2/12)
1(0-1/2-0)
7(0-1/2-6/36)

PT 4772 ฝึกงานกายภาพบําบัด 7
PT 4782 ฝึกงานกายภาพบําบัด 8
PT 4792 ฝึกงานกายภาพบําบัด 9
PT 4841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 4
รวม

2(0-0-2/12)
2(0-0-2/12)
2(0-0-2/12)
1(0-1/2-0)
7(0-1/2-6/36)

18
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีจิตอาสา
1.2 ความสามารถในการมองปัญหาและแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการ
อย่างเป็นองค์รวม สามารถเรียนรู้ต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง และ
พัฒนาตนเองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในอนาคต
1.3 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

1.1.1
1.2.1

1.4 ความเชื่อมั่นในตนเองและสํานึกในคุณค่าแห่งตน

1.4.1

1.2.2
1.3.1

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา
โครงการ มฉก. บริการชุมชน
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
เชิงบูรณาการ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเน้น
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
สอดแทรกการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการเรี ย นการสอน
อย่างต่อเนื่อง
มีการสะท้อนความคิดและให้ข้อมูลป้อนกลับ

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ซึ่งเป็นมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ขั้นต่ําที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ พึงมี ไว้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสําหรับทุกหลักสูตร
ประกอบด้วย
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. แสดงออกถึงจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดําเนิน
ชีวิตตามแนวปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. แสดงออกถึงความมีวินัยและความรับผิดชอบ เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
5. มีความเข้าใจผูอ้ ื่น เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2) ด้านความรู้
1. อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน
2. บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาชีพ
3. รู้และเข้าใจเกีย่ วกับความก้าวหน้าทางวิชาการในรายวิชาที่เรียนและในสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องเพื่อนําไปใช้แก้ปัญหา ต่อยอดองค์ความรู้
4. รู้และตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
(หลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ)
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3) ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่จาก
แหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย แล้วนํามาสรุปใช้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
2. สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์
3. สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
ประจําและแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถช่วยเหลือและแก้ปญ
ั หากลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตาม
2. สามารถปรับตัวทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม
3. มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของตนเองและกลุ่ม
4. สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
2. สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดการเขียน และเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้
ถูกต้องเหมาะสม
3. มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ
4. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้นํามาตรฐานผลการเรียนรู้ขั้นต่ํา
ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ 5 ด้ า น มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ สาขาวิ ช ากายภาพบํ า บั ด 6 ด้ า นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 และ
คุณลักษณะบัณฑิตกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มากําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้เป็นมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 7 ด้าน ประกอบด้วย
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มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ตลอดจน
สิทธิพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
รู้ข้อจํากัดตนเอง
และส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
3.1.2 แสดงออกซึ่ ง พฤติ ก รรมทางด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยเน้ น คุ ณ ธรรม 6 ประการ
ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความ
เป็ น มนุ ษ ย์ ดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และสามารถจั ด การกั บ
ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม
3.1.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจัดการกับปัญ หาจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
3.1.4 ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป่ ว ย/ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ รั บ รู้ และเข้ า ใจสิ ท ธิ ข องตนเองเพื่ อ ปกป้ อ งสิ ท ธิ ข อง
ตนเองที่จะถูกละเมิด การเคารพในความคิดเห็นและความต้องการของผู้ป่วยในการให้
การรักษา
3.2 ความรู้
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ ในสาขาวิชาต่อไปนี้
3.2.1 ศาสตร์ทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
3.2.2 ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต/พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.2.3 การวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
3.2.4 ระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริหารงานเบื้องต้นของระบบการบริการ
กายภาพบําบัด
3.3 ทักษะทางปัญญา
3.3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
3.3.2 สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
3.3.3 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพกายภาพบําบัด
3.3.4 สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละบู ร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิ ช ากายภาพบํ า บั ด กั บ ความรู้ ใ น
ศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
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3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นําและสมาชิกในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
3.4.2 มี ค วามสามารถในการปรั 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
ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
3.4.3 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 สามารถศึก ษาทํา ความเข้ า ใจในประเด็น ปัญ หา เลือ กและประยุก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค ทางสถิ ติ
หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา
3.5.2 สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ และสามารถ
เลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม
3.5.3 สามารถสร้างกิจกรรมเชิงรุก (proactive physical activities) ด้านการให้ความรู้กับ
กลุ่มผู้ใช้บริการ และชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.5.4 เลือ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
3.6.1 มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด ในการตรวจประเมิ น
วิ นิ จ ฉั ย ป้ อ งกั น รั ก ษา ฟื้ น ฟู และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ตามข้ อ กํ า หนดสภา
กายภาพบําบัด หัวข้อความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. 2553
3.6.2 มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด อย่ า งเป็ น องค์ ร วมโดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจในวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด รวมทั้ ง การใช้ เ หตุ ผ ลทาง
คลินิก และหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติงาน
3.7 ศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพกายภาพบําบัด และคุณค่าแห่งตน
3.7.1 แสดงออกซึ่งการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรักและภูมิใจในสถาบัน และวิชาชีพ
3.7.2 มี ค วามรัก และความภู มิ ใ จในตนเอง ดํา รงตนอย่างมี ศักดิ์ศ รีใ นสัง คม มี ทัศนคติ ต่อ การ
ดํ า รงชี วิ ต ในเชิ ง บวก มี ภ าพลั ก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ที่ จ ะสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ผู้ ป่ ว ยและ
ผู้ร่วมงาน
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3. ตารางแสดงการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
มาตรฐานการ
เรียนรู้
2.1 คุณธรรม
จริยธรรม

2.2 ความรู้

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

2.1.1 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
สิทธิพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง
กายภาพบําบัด รู้ข้อจํากัด
ตนเอง และส่งต่อผู้ป่วยได้อย่าง
เหมาะสม
2.1.2 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดยเน้น
คุ ณ ธรรม 6 ประการ ได้ แ ก่
ขยั น อดทน ประหยั ด เมตตา
ซื่อสัตย์ กตัญญู เคารพในคุณค่า
ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
จั ด การกั บ ปั ญ หาคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม โดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่
เหมาะสม
2.1.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีความสามารถจัดการกับ
ปั ญ ห า จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น วิ ช า ชี พ
กายภาพบําบัด
2.1.4 ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้
รับรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเอง
เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองที่จะ
ถูกละเมิด การเคารพในความ
คิด เห็น และความต้ อ งการของ
ผู้ป่วยในการให้การรักษา
2.2.1 ศาสตร์ทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
2.2.2 ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต/

- กํ า หนดเป้ า หมายการพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านในแต่
ละชั้ น ปีใ นคู่ มือ อาจารย์ ที่ป รึ ก ษา
อย่างชัดเจน
- กําหนดให้มีคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา การปฐมนิ เ ทศ
การฝึกปฏิบัติงาน มีการนิเทศการ
ฝึกปฏิบัติงาน
- กําหนดให้มีการเรียนการสอนเรื่อง
จรรยาบรรรณวิชาชีพและสิทธิของ
ผู้ป่วยก่อนการออกฝึกปฏิบัติงาน

- เน้ น การสอนโดยให้ ผู้ เ รี ย นมี ก าร
เรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้กลวิธีสอนที่
หลากหลาย ทั้ ง การบรรยาย

การประเมินผลการ
เรียนรู้
- ประเมินพฤติกรรม
ของนักศึกษาทั้งใน
ห้องเรียน และการ
ฝึกภาคสนาม โดย
อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
ผู้รับบริการ
- ผลการประเมิ น
จากผู้ใช้บัณฑิต

- การสอบข้อเขียน
- การสอบปฎิบัติ
- ก า ร นํ า เ ส น อ
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2.3 ทักษะทาง
ปัญญา

2.4 ความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.2.3 การวิ จั ย และการติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
2.2.4 ระบบสุขภาพ กฎหมาย การ
จั ด การและการบริ ห ารงาน
เบื้องต้นของระบบการบริการ
กายภาพบําบัด

ร่วมกับการอภิปราย การค้น คว้า
การวิเคราะห์ และทํา กรณีศึก ษา
ตลอดจนการนํ า เสนอประเด็ น ที่
ผู้ เ รี ย นสนใจ เพื่ อ การเรี ย นรู้
ร่วมกันของกลุ่มในรายวิชาบูรณา
การ

2.3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิ ช า ชี พ แ ล ะ ค ว า ม รู้ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
ปลอดภั ย และมี คุ ณ ภาพใน
การดูแลสุขภาพ
2.3.2 สามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
ต น เ อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น
2.3.3 สามารถใช้ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการวิจัยหรือ
สร้ า งนวั ต กรรม ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับวิชาชีพกายภาพบําบัด
2.3.4 สามารถประยุกต์ใช้และบูรณา
ก า ร ค ว า ม รู้ ใ น ส า ข า วิ ช า
กายภาพบํ า บั ด กั บ ความรู้ ใน
ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ แ ละบริ บ ททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
2.4.1 สามารถทํ า งานเป็ น ที ม ใน
บทบาทผู้ นํ า และสมาชิ ก ใน
บริ บ ทหรื อ สถานการณ์ ที่
แตกต่างกัน
2.4.2 มีค วามสามารถในการปรับตัว

- การสอนที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก
ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา
ทั้ ง ร ะ ดั บ บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ่ ม ใ น
สถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ โดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การ
อภิ ป รายกลุ่ ม การสะท้ อ นคิ ด
การทํากรณีศึกษา การโต้วาที การ
จัด ทํา โครงการ และการใช้ เ กมส์
เป็นต้น

- กําหนดให้มีการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้ใช้บริการ
และผู้ร่วมทีมสุขภาพ

การประเมินผลการ
เรียนรู้
ผลงาน
- การทํ า รายงาน/
แผนที่ความคิด
- กา รจั ดทํ า ง า น /
กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
- กา รเสนอค วา ม
คิดเห็นในกิจกรรม
กลุ่ม
- การทํา/นําเสนอ
รายงาน
- การอภิปรายกลุ่ม/
การทํากลุ่ม
กรณีศึกษา
- การเขียนรายงาน
ทางคลินิก การ
ตรวจประเมิน
ผู้ป่วย และการให้
การรักษา
- ผลงานวิจัย
- การทําข้อสอบ
ประเภทอัตนัย

- การประเมิน
โครงการ/กิจกรรม
ที่หลากหลาย เช่น
บทบาทการเป็น
ผู้นํา ผู้ตาม
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2.5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

แ ล ะ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ อ ย่ า ง
สร้ า งสรรค์ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
2.4.3 มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง และวิชาชีพ

- จัด ให้มี โ ครงการเสริม เพื่ อพั ฒ นา
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ ห รื อ
สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

2.5.1 สามารถศึกษาทําความเข้าใจใน
ประเด็ น ปั ญ หา เลื อ กและ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค ทางสถิ ติ
หรื อ คณิ ต ศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อย่า งเหมาะสมในการศึ ก ษา
ค้ น ค ว้ า แ ล ะ เ ส น อ แ น ะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
2.5.2 สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ภาษาไทย
แ ล ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
สามารถเลือกใช้รูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสม
2.5.3 สามารถสร้ า งกิ จ กรรมเชิ ง รุ ก
(proactive
physical
activities) ด้านการให้ความรู้
กั บ กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร แ ล ะ
ชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการวาง
แผนการรักษาผู้ป่วย
- จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผล
แปลความหมาย รวมถึง ให้ มี ก าร
นําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
- จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ ส นั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาส
สื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
หลากหลายรูปแบบ
- จั ด ให้ มี กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการ
เชิงรุก

การประเมินผลการ
เรียนรู้
ความสามารถใน
การทํางานเป็นทีม
ความรับผิดชอบ
มีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ
(feedback) แก่
นักศึกษาระหว่าง
การเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามี
การพัฒนาตนเอง
- มีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ
(feedback) แก่
นักศึกษาในด้าน
อื่นๆ โดยอาจารย์
ที่ปรึกษา
- การประเมินผล
การเรียนในด้าน
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
- การสื่อสารกับ
เพื่อนนักศึกษา
อาจารย์
ผู้รับบริการ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การตอบคําถาม
ผ่านระบบ
elearning
- การประเมินผล
การจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ
เชิงรุก
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ผลการเรียนรู้

2.5.4 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประมวลผล แปลความหมาย
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม
2.6 ทักษะการ
2.6.1 มีความสามารถในการปฏิบัติ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ
ทั ก ษ ะ ท า ง วิ ช า ชี พ
กายภาพบําบัด ในการตรวจ
ประเมิ น วิ นิ จ ฉั ย ป้ อ งกั น
รั ก ษา ฟื้ น ฟู และส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ตาม
ข้อกําหนดสภากายภาพบําบัด
หั ว ข้ อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ขั้ น
พื้นฐานของนักกายภาพบําบัด
พ.ศ. 2553
2.6.2 มีความสามารถในการปฏิบัติ
ทั ก ษ ะ ท า ง วิ ช า ชี พ
กายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์
รวมโดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น วิ ช า ชี พ
กายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้
เหตุผลทางคลินิก (clinical
reasoning) และหลักฐาน
เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ (evidencebased) ในการปฏิบัติงาน
2.7 ศรัทธาและ 2.7.1 แสดงออกซึ่ง การมีเ จตคติที่ดี
ความเชื่อมั่นใน
ต่ อ วิ ช าชี พ มี ค วามรั ก และ
วิชาชีพกาย ภาพ
ภูมิใจในสถาบัน และวิชาชีพ
บําบัด และคุณค่า 2.7.2 มี ค วามรัก และความภู มิใ จใน
แห่งตน
ต น เ อ ง ดํ า ร ง ต น อ ย่ า ง มี
ศักดิ์ศรีในสังคม มีทัศนคติต่อ
การดํ า รงชี วิ ต ในเชิ ง บวก มี
ภาพลั ก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ ที่ จ ะ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วย
และผู้ร่วมงาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

การประเมินผลการ
เรียนรู้

- จัดแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ ก ปฏิ บั ติ
ตามลําดับพัฒนาการของผู้เรียน
- กําหนดให้มีการนําข้อความรู้จาก
ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร ที่ ทั น ส มั ย ม า
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกระบวนการคิ ด
และตัดสินใจ
- กํ า หนดให้ มี ร ายวิ ช าบู ร ณาการ
หลังการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริม
กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก
และหลักฐานเชิงประจักษ์

- จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ฝึ ก ง า น ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
รายวิชา
- จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ประเมิ น รายวิ ช า
บู ร ณาการในด้ า น
การใช้เหตุ ผ ลทาง
ค ลิ นิ ก แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง
ประจักษ์

- จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตั้ ง แต่ ชั้ น ปี ที่ 2 โดยมี ค ณาจารย์
และรุ่นพี่เป็นแบบอย่าง
- จัดให้มีโครงการจิตอาสา

- จัดให้มีการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
- จัดให้มีการ
ประเมินตนเอง
หรือการสะท้อน
ความคิด
(reflective)
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7. การปรับปรุงหลักสูตรครัง้ นี้ ได้เสนอผ่านความเห็นชอบพิจารณากลัน่ กรอง ตามลําดับดังนี้
7.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด ตามคําสั่ง
ที่ 006/2556 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556 ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
7.2 คณะกรรมการวิชาการประจําคณะกายภาพบําบัด ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2557
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 .
7.3 คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ในการประชุมครั้งที่ 6 / 2557 . เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 .
7.4 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21 มกราคม 2558

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ)
.
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัชนี วีระพงศ์)
คณบดีคณะกายภาพบําบัด

