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ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือหลกัสูตร  

ช่ือภาษาไทย   หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด 

ช่ือภาษาองักฤษ   Doctor of Philosophy Program in Physical Therapy 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  

ช่ือเต็ม    ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (กายภาพบําบัด) 

Doctor of Philosophy (Physical Therapy) 

ช่ือย่อ    ปร.ด. (กายภาพบําบัด) 
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รูปแบบของหลกัสูตร 

 รูปแบบหลกัสูตรคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก  

หลกัสูตร ๓ ปี (ปร.ด. แบบ ๑.๑ สาํหรับผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยคุณวฒิุปริญญาโท)  

หลกัสูตร ๓ ปี (ปร.ด. แบบ ๒.๑ สาํหรับผูท่ี้เขา้ศึกษาดว้ยคุณวฒิุปริญญาโท)  

หลกัสูตร ๔ ปี (ปร.ด. แบบ ๒.๒ สาํหรับผูท่ี้เขา้ศึกษาดว้ยคุณวฒิุปริญญาตรี)  

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา  

๑) นกักายภาพบาํบดัผูเ้ช่ียวชาญในวชิาชีพ 

๒) นกัวจิยั/นกัวชิาการในหน่วยงานของภาครัฐเละเอกชน 

๓) อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา 

๔) ท่ีปรึกษาดา้นการวิจยัและวชิาชีพกายภาพบาํบดัในหน่วยงานสาธารณสุข  

 

 

 

 

๑ 



คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

๑. ผูท่ี้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขากายภาพบาํบดั มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัด  มีผลการเรียนดีและมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาพ.ศ.๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบ          

ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

๒. ผูท่ี้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยตอ้งสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบําบัด  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด          

และมีคุณสมบติัทัว่ไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่าดว้ยการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

๓. ผูเ้ขา้ศึกษาระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต แบบ ๑.๑ ตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์การทาํงานทาง

กายภาพบําบัดอย่างน้อย ๑  ปี  มีความรู้และประสบการณ์การทําวิจัยในระดับดี 

โดยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ปรัชญา 

บูรณาการองค์ความรู้กายภาพบาํบดัและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างลุ่มลึก วิจยั สร้างสรรค์นวตักรรม                

มีดุลยพินิจทางคุณธรรม จริยธรรมและเช่ียวชาญทางวชิาชีพ เพื่อนาํไปสู่สุขภาพท่ีดีของประชาชนอยา่งย ัง่ยนื   

 

หลกัสูตร 

จํานวนหน่วยกติ  

หลกัสูตร ปร.ด. ท่ีจดัการศึกษา แบบ ๑.๑  หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ ๔๘ หน่วยกิต 

หลกัสูตร ปร.ด. ท่ีจดัการศึกษา แบบ ๒.๑   หมวดศึกษางานรายวชิา ไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต และ

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต 

หลกัสูตร ปร.ด. ท่ีจดัการศึกษา แบบ ๒.๒  หมวดศึกษางานรายวชิา ไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต และ

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ ๔๘ หน่วยกิต 

  

โครงสร้างหลกัสูตร  

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด  

สําหรับผูท่ี้เขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญาโท (แบบ ๑.๑) มีจาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 

ไม่นอ้ยกวา่ ๔๘ หน่วยกิต ประกอบดว้ยการทาํวจิยัโดยทาํปริญญานิพนธ์มีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๔๘ หน่วยกิต ดงัน้ี 

ปริญญานิพนธ์      ๔๘  หน่วยกิต  

จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  ๔๘  หน่วยกิต 

 

 

 

๒ 



หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด แบบ ๒ แบ่งเป็น 

๑. สําหรับผู้ทีเ่ข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท (แบบ ๒.๑) 

มีจาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๔๘ หน่วยกิต ประกอบดว้ยการเรียนรายวชิา

ไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต และทาํวจิยัโดยทาํปริญญานิพนธ์มีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต 

ดงัน้ี 

๑. หมวดวชิาบงัคบั       ๙ หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเอก ไม่นอ้ยกวา่    ๓  หน่วยกิต 

๓. ปริญญานิพนธ์     ๓๖  หน่วยกิต  

จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  ๔๘  หน่วยกิต 

 

๒. สําหรับผู้ทีเ่ข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี (แบบ ๒.๒) 

มีจาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๗๒ หน่วยกิต ประกอบดว้ยการเรียนรายวชิา

ไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต และทาํวจิยัโดยทาํปริญญานิพนธ์มีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๔๘  หน่วยกิต 

ดงัน้ี 

๑. หมวดวชิาบงัคบั                  ๑๕  หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเอก ไม่นอ้ยกวา่       ๖ หน่วยกิต 

๓. หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่       ๓  หน่วยกิต 

๔. ปริญญานิพนธ์                  ๔๘  หน่วยกิต  

จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่               ๗๒  หน่วยกิต 

 

 หมวดวชิาบังคับ  กาํหนดใหเ้รียน ๑๕ หน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตแบบ ๒.๒ และ

กาํหนดใหเ้รียน ๙ หน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตแบบ ๒.๑ 

กบ ๕๐๑     วธีิวจิยัและชีวสถิติเพื่อการวิจยัดา้นสุขภาพ ๑   ๓(๒-๒-๕) 

PX ๕๐๑     Research Methodology and Biostatistics for Health Research ๑ 

กบ ๕๐๓      เคร่ืองมือการวจิยัดา้นสุขภาพ     ๓(๑-๔-๔) 

PX ๕๐๓      Instruments for Health Research     

กบ ๗๐๑    สัมมนาทางกายภาพบาํบดั     ๑(๐-๒-๑) 

PX ๗๐๑    Seminar in Physical Therapy 

กบ ๗๐๒*   การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบและอภิวเิคราะห์    ๓(๑-๔-๔) 

PX ๗๐๒* Systematic Review and Meta Analysis   

กบ ๗๐๔*   วธีิวจิยัและชีวสถิติเพื่อการวิจยัดา้นสุขภาพขั้นสูง   ๒(๑-๒-๓) 

 

 

๓ 



PX ๗๐๔*   Research Methodology and Biostatistics for Advance Health Research  

กบ ๗๐๕*   การประยกุตง์านวิจยัทางคลินิกเพื่อการปฏิบติังานทางกายภาพบาํบดั ๓(๐-๙-๓) 

PX ๗๐๕*   Applied Clinical Research for Physical Therapy Practice 

 

หมายเหตุ *เป็นวิชาบังคับท่ีกาํหนดให้เรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทุกหลักสูตร ยกเว้น ปร.ด. แบบ ๑ .๑ 

 ห ม ว ด วิ ช า เ อ ก  กํา ห น ด ใ ห้ เ รี ย น  ๖  ห น่ ว ย กิ ต  สํ า ห รั บ ห ลัก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต 

แ บ บ  ๒ . ๒  แ ล ะ กํา ห น ด ใ ห้ เ รี ย น  ๓  ห น่ ว ย กิ ต สํ า ห รั บ ห ลัก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต 

แบบ ๒.๑ โดยเลือกจากรายวชิา ดงัต่อไปน้ี 

กบ ๖๑๑     ชีวกลศาสตร์คลินิก      ๓(๒-๒-๕) 

PX ๖๑๑     Clinical Biomechanics   

กบ ๖๑๒  การควบคุมและเรียนรู้การเคล่ือนไหว     ๓(๒-๒-๕) 

PX ๖๑๒  Motor Control and Motor Learning 

กบ ๖๑๓  กายภาพบาํบดัทางระบบประสาทขั้นสูง    ๓(๑-๔-๔) 

PX ๖๑๓  Advanced Neurological Physical Therapy 

กบ ๖๑๔  กายภาพบาํบดัขั้นสูงทางระบบหวัใจ หลอดเลือดและการหายใจ  ๓(๑-๔-๔) 

PX ๖๑๔  Advanced Cardiovascular and Respiratory Physical Therapy  

 

 หมวดวชิาเลอืก  กาํหนดให้เรียน ๓ หน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตแบบ ๒.๒ 

โดยเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในคณะสหเวชศาสตร์และท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

ภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  ดงัรายวชิาต่อไปน้ี 

กบ ๖๒๑   หวัขอ้คดัสรรการวจิยัทางกายภาพบาํบดั    ๓(๑-๔-๔) 

PX ๖๒๑   Selected Topics in Physical Therapy Research 

กบ ๗๒๑   หวัขอ้ปัจจุบนัทางกายภาพบาํบดั     ๓(๑-๔-๔) 

PX ๗๒๑   Current and Specialized Topics in Physical Therapy 

ชค ๖๐๔   โภชนาการ       ๒(๒-๐-๖) 

BC ๖๐๔   Nutrition 

ภส ๖๓๒   เภสัชวทิยาเชิงระบบ ๑      ๒(๒-๐-๖) 

PM ๖๓๒  Systemic Pharmacology ๑  

ภส ๖๓๓  เภสัชวทิยาเชิงระบบ ๒      ๓(๓-๐-๙) 

PM ๖๓๓   Systemic Pharmacology ๒ 

วป ๕๐๒   การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดัทางพฤติกรรมศาสตร์  ๓(๓-๐-๖) 

 

 

๔ 



RB ๕๐๒    Construction and Development of Measuring Instruments in Behavioral Science 

วป ๕๔๓   การเปล่ียนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมมนุษย ์   ๓(๓-๐-๖) 

RB ๕๔๓  Social Change and Human Behavior 

วป ๕๗๔   การวเิคราะห์และสร้างเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้โดยริเร่ิมจากผูเ้รียน ๓(๓-๐-๖)

RB ๕๗๔  Analysis and Enhancement of Self - Directed Behavior 

วป ๗๐๒   เทคนิคการวิเคราะห์เคร่ืองมือวดัทางพฤติกรรมศาสตร์  ๓(๓-๐-๖) 

RB ๗๐๒   Analytical Technique for Measuring Instruments in Behavioral Science 

วปจ ๕๑๑  การสร้างมาตรวดัทศันคติและบุคลิกภาพ    ๓(๒-๒-๕) 

MER ๕๑๑  Attitude and Personality Scale Construction 

วปจ  ๕๒๑  การพฒันาเกณฑ ์ มาตรฐาน และตวับ่งช้ี    ๓(๒-๒-๕) 

MER ๕๒๑  Criterion, Standard, and Indicator Development  

วปจ ๗๑๖  จิตวทิยาการรู้คิดเชิงประยกุต ์     ๓(๓-๐-๖) 

MER ๗๑๖  Applied Cognitive Psychology 

วปจ ๗๓๖  การบริหารโครงการวจิยั      ๓(๓-๐-๖) 

MER ๗๓๖   Research Project Management 

สร ๗๐๗    สรีรวทิยาของจิตประสาท                                            ๒(๒-๐-๖) 

PS ๗๐๗    Neuro-Psychophysiology 

สร ๗๐๙   ประสาทพฤติกรรมศาสตร์     ๒(๒-๐-๖) 

PS ๗๐๙   Neurobehavioral Sciences 

 

หมายเหตุ  นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ี จากรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษา 

ภายใตค้าํแนะนาํและดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 ปริญญานิพนธ์       

กบ ๗๙๑  ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต              ๔๘ หน่วยกิต  

PX ๗๙๑  Doctoral Dissertation  

กบ ๗๙๒   ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต              ๓๖ หน่วยกิต 

PX ๗๙๒  Doctoral Dissertation 

 

 

 

 

 

 

๕ 



ความหมายของเลขรหัสวชิา 

เลขรหัสตัวแรก  หมายถึงระดับของรายวชิา 

   ๕ และ ๖  หมายถึง รายวชิาระดบัมหาบณัฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต แบบ ๒ 

 ๗    หมายถึง รายวชิาระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึงหมวดวชิา 

 ๐   หมายถึง วชิาบงัคบั 

 ๑   หมายถึง วชิาเอก 

 ๒    หมายถึง วชิาเลือก 

 ๙   หมายถึง ปริญญานิพนธ์ 

เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึงลาํดับรายวชิาในหมวดวชิาของรหัสตัวกลาง 

 

แผนการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด สําหรับผู้ทีเ่ข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท (แบบ ๑.๑) 

ปีที ่๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต 

PX ๗๐๑ สัมมนาทางกายภาพบาํบดั audit PX๗๒๑ หวัขอ้ปัจจุบนัทาง

กายภาพบาํบดั  

audit 

 รวมจาํนวนหน่วยกิต -  รวมจาํนวนหน่วยกิต - 

 

ปีที ่๒ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต 

PX ๗๙๑ 

สอบวดัคุณสมบติั  

(Qualifying examination)

ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎี

บณัฑิต 

๔๘ 

PX ๗๙๑ ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎี

บณัฑิต (ต่อเน่ือง) 

- 

 รวมจาํนวนหน่วยกิต ๔๘  รวมจาํนวนหน่วยกิต - 

 

 

 

 

๖ 



ปีที ่๓ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต 

PX ๗๙๑ ปริญญานิพนธ์ระดบั 

ดุษฎีบณัฑิต (ต่อเน่ือง)  

- PX ๗๙๑ ปริญญานิพนธ์ระดบั 

ดุษฎีบณัฑิต (ต่อเน่ือง)  

- 

 รวมจาํนวนหน่วยกิต -  รวมจาํนวนหน่วยกิต - 

 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด สําหรับผู้ทีเ่ข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท (แบบ ๒.๑) 

ปีที ่๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต 

PX ๗๐๒ การทบทวนวรรณกรรมอยา่ง

เป็นระบบและอภิวเิคราะห์  

  

๓(๑-๔-๔) PX๗๐๕ การประยกุตง์านวิจยัทาง

คลินิกเพื่อการปฏิบติังานทาง

กายภาพบาํบดั 

๓(๐-๙-๓) 

PX ๗๐๔ วธีิวจิยัและชีวสถิติเพื่อการ

วจิยัดา้นสุขภาพขั้นสูง 

๒(๑-๒-๓)  วชิาเอก ๓ 

PX ๗๐๑ สัมมนาทางกายภาพบาํบดั ๑(๐-๒-๑)    

 รวมจาํนวนหน่วยกิต ๖  รวมจาํนวนหน่วยกิต ๖ 

 

ปีที ่๒ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต 

 

 

PX ๗๙๒ 

สอบวดัคุณสมบติั  

(Qualifying examination) 

ปริญญานิพนธ์ระดบั 

ดุษฎีบณัฑิต  

 

 

๓๖ 

PX๗๙๒ ปริญญานิพนธ์ระดบั 

ดุษฎีบณัฑิต (ต่อเน่ือง)  

- 

 รวมจาํนวนหน่วยกิต ๓๖  รวมจาํนวนหน่วยกิต - 

 

 

 

 

 

 

๗ 



ปีที ่๓ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต 

PX ๗๙๒ ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎี

บณัฑิต (ต่อเน่ือง)  

- PX๗๙๒ ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎี

บณัฑิต (ต่อเน่ือง)  

- 

 รวมจาํนวนหน่วยกิต -  รวมจาํนวนหน่วยกิต - 

 

 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด สําหรับผู้ทีเ่ข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี (แบบ ๒.๒) 

ปีที ่๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต 

PX ๕๐๑ วธีิวจิยัและชีวสถิติเพื่อการ

วจิยัดา้นสุขภาพ ๑ 

๓(๒-๒-๕) PX๗๐๕ การประยกุตง์านวิจยัทาง

คลินิกเพื่อการปฏิบติังานทาง

กายภาพบาํบดั 

๓(๐-๙-๓) 

PX ๕๐๓ เคร่ืองมือการวจิยัดา้น

สุขภาพ 

๓(๑-๔-๔)  วชิาเอก ๓ 

PX ๗๐๑ สัมมนาทางกายภาพบาํบดั ๑(๐-๒-๑)  วชิาเอก ๓ 

PX ๗๐๒ การทบทวนวรรณกรรม

อยา่งเป็นระบบและ         

อภิวเิคราะห์    

๓(๑-๔-๔)    

PX ๗๐๔ วธีิวจิยัและชีวสถิติเพื่อการ

วจิยัดา้นสุขภาพขั้นสูง 

๒(๑-๒-๓)    

 รวมจาํนวนหน่วยกิต ๑๒  รวมจาํนวนหน่วยกิต ๙ 

 

ปีที ่๒ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต 

 วชิาเลือก ๓  สอบวดัคุณสมบติั

(Qualifying examination) 

- 

 รวมจาํนวนหน่วยกิต ๓  รวมจาํนวนหน่วยกิต  

 

 

๘ 



ปีที ่๓ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต 

PX ๗๙๑ ปริญญานิพนธ์ระดบั 

ดุษฎีบณัฑิต  

๔๘ PX ๗๙๑ ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎี

บณัฑิต (ต่อเน่ือง)  

- 

 รวมจาํนวนหน่วยกิต ๔๘  รวมจาํนวนหน่วยกิต - 

ปีที ่๔ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต 

PX ๗๙๑ ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎี

บณัฑิต (ต่อเน่ือง)  

- PX ๗๙๑ ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎี

บณัฑิต (ต่อเน่ือง)  

- 

 รวมจาํนวนหน่วยกิต -  รวมจาํนวนหน่วยกิต - 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาบังคับ   

กบ ๕๐๑ วธีิวจัิยและชีวสถิติเพือ่การวจัิยด้านสุขภาพ ๑    ๓ (๒-๒-๕) 

PX ๕๐๑ Research Methodology and Biostatistics for Health Research ๑ 

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและหลักการของชีวสถิติสําหรับวิจยัทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซ่ึงประกอบด้วย 

การศึกษาจริยธรรม รูปแบบและวธีิการวิจยัประเภทต่างๆ  การกาํหนดปัญหาหรือการตั้งสมมติฐานของการวจิยั การ

กาํหนดความมุ่งหมาย ความสําคญัและขอบเขตของการวิจยั การวางแผนและออกแบบการวิจยั ศึกษาหลกัการทาง

ระบาดวิทยาในงานวิจยั ชีวสถิติ การบริหารจดัการขอ้มูล หลกัการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ความสัมพนัธ์ 

การประยกุตใ์ชชี้วสถิติในการวจิยั และการใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป 

  

กบ ๕๐๓ เคร่ืองมือการวจัิยด้านสุขภาพ        ๓ (๑-๔-๔) 

PX ๕๐๓ Instruments for Health Research       

ศึกษาหลกัการและกระบวนการสร้างเคร่ืองมือวิจยั การใชเ้คร่ืองมือวิจยัทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การวิเคราะห์

การเคล่ือนไหว และเคร่ืองมือท่ีใชต้รวจสอบดา้นคุณภาพ ประเภทแบบสํารวจและแบบสอบถาม ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือก

เคร่ืองมือท่ีถูกตอ้ง การเตรียมเคร่ืองมือ การทดสอบความเท่ียงตรงและแม่นยาํของเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูล การบริหาร

จดัการและวเิคราะห์ขอ้มูล รวมถึงศึกษาตวัอยา่งการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือวจิยัต่าง 

 

 

 

 

๙ 



กบ ๗๐๑ สัมมนาทางกายภาพบําบัด        ๑ (๐-๒-๑) 

PX ๗๐๑ Seminar in Physical Therapy 

 ศึกษา วิเคราะห์ วพิากษป์ระเด็นและหวัขอ้เชิงทฤษฎีและงานวจิยัใหม่ๆทางกายภาพบาํบดั เนน้การเป็นผูน้าํ

ทางวิชาการและการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเชิงอภิปราย นาํไปสู่การออกแบบการวิจยัในปริญญานิพนธ์

เพื่อใหเ้กิดการพฒันาการทางวชิาการ แกไ้ขปัญหาหรือพฒันางานกายภาพบาํบดั  

 

กบ ๗๐๒ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและอภิวเิคราะห์       ๓ (๑-๔-๔) 

PX ๗๐๒ Systematic Review and Meta Analysis    

  ศึกษาหลกัการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ การสกดัขอ้มูล การประเมินคุณภาพของงานวจิยั                  การ

อภิวิเคราะห์  เพื่อสังเคราะห์หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีน่าเช่ือถือ ประยุกต์ผลงานท่ีได้สู่แนวปฏิบติัทางคลินิกอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  

กบ ๗๐๔ วธีิวจัิยและชีวสถิติเพือ่การวจัิยด้านสุขภาพข้ันสูง    ๒ (๑-๒-๓) 

PX ๗๐๔ Research Methodology and Biostatistics for Advance Health Research 

  สัมมนาเก่ียวกบังานวิจยัด้านกายภาพบาํบดั และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาจากเอกสาร

งานวิจยั โดยการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading) การวิจารณ์เชิงวิชาการ การอธิบายหลกัการและแนวทางของ

งานวจิยั โดยใชค้วามรู้ทางชีวสถิติขั้นสูง ตลอดจนศึกษาผลการวจิยั และการตีความงานวจิยัเพื่อนาํไปประยกุตใ์ชท้าง

คลินิก และเพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดหัวขอ้วิจยัและวิธีการวิจยัในการทาํปริญญานิพนธ์ การสัมมนาเนน้การ

นาํเสนอทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ ท่ีสังเคราะห์ไดจ้ากการทบทวนงานวิจยั การวิเคราะห์และเปรียบเทียบงานวิจยัใน

ดา้นต่างๆ การออกแบบการวิจยั แนวทางดาํเนินงานวจิยั การจดัทาํและนาํเสนอโครงร่างงานวิจยัเพื่อปริญญานิพนธ์

ในระดบัปริญญาเอก  

 

กบ ๗๐๕ การประยุกต์งานวิจัยทางคลนิิกเพือ่การปฏิบัติงานทางกายภาพบาํบัด   ๓ (๐-๙-๓) 

PX ๗๐๕ Applied Clinical Research for Physical Therapy Practice  

บูรณาการงานวิจยั ความรู้เชิงประจกัษ์ทางกายภาพบาํบดัและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้เหตุผลทางคลินิก 

การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา เพื่อพฒันาทกัษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะดา้น พฒันากระบวนการ

วนิิจฉยัทางกายภาพบาํบดั การส่งเสริม ป้องกนั และดูแลรักษาผูรั้บบริการทางกายภาพบาํบดัดว้ยเทคนิคทางวิชาชีพ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายงานผูป่้วยท่ีผา่นการวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

๑๐ 



หมวดวชิาเอก 

กบ ๖๑๑ ชีวกลศาสตร์คลนิิก         ๓ (๒-๒-๕) 

PX ๖๑๑ Clinical Biomechanics    

  ศึกษาชีวกลศาสตร์ขั้นสูงเก่ียวกบัเน้ือเยื่อของกล้ามเน้ือ กระดูก กระดูกอ่อน เส้นประสาท และเน้ือเยื่อ

เก่ียวพนัซ่ึงเป็นองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของการเคล่ือนไหว และศึกษาการทาํงานของระบบประสาท

กล้ามเน้ือในลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีมีรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวรวมทั้ งชีวกลศาสตร์การ

เคล่ือนไหวของผูท่ี้มีภาวะการเคล่ือนไหวหรือลักษณะร่างกายท่ีผิดปกติ และความก้าวหน้าด้านชีวกลศาสตร์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบักายภาพบาํบดั  

 

กบ ๖๑๒ การควบคุมและเรียนรู้การเคลือ่นไหว        ๓ (๒-๒-๕) 

PX ๖๑๒ Motor Control and Motor Learning 

ศึกษากระบวนการควบคุมการเคล่ือนไหว พัฒนาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีควบคุมการ

เคล่ือนไหวแบบต่างๆ การบูรณาการและการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีควบคุมการเคล่ือนไหว ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้การ

เคล่ือนไหว และการพฒันาสมรรถนะการเคล่ือนไหว รวมถึงการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีดงักล่าวในการฝึกการเคล่ือนไหว

ในประชากรวยัต่างๆ ทั้งท่ีมีสุขภาพดีและท่ีมีปัญหาทางสุขภาพ 

 

กบ ๖๑๓ กายภาพบําบัดทางระบบประสาทข้ันสูง       ๓ (๑-๔-๔) 

PX ๖๑๓ Advanced Neurological Physical Therapy  

ศึกษาการพฒันาและปรับเปล่ียนของระบบประสาท ท่ีเป็นผลจากพยาธิสภาพ การเรียนรู้ หรือความ

เส่ือมสภาพตามวยั ท่ีเป็นรากฐานในการดูแลรักษาผูป่้วยทางระบบประสาท พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์หา

ปัญหาและตั้งเป้าหมายการรักษา บูรณาการและพฒันาทกัษะทางกายภาพบาํบดัสําหรับผูป่้วยทางระบบประสาทขั้น

สูง ซ่ึงรวมถึงวธีิการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีมีปัญหาการทรงตวัท่ีมีสาเหตุมาจากพยาธิสภาพของหูชั้นใน  

 

กบ ๖๑๔ กายภาพบําบัดข้ันสูงทางระบบหัวใจ หลอดเลอืด และการหายใจ    ๓( ๑-๔-๔) 

PX ๖๑๔ Advanced Cardiovascular and Respiratory Physical Therapy    

ศึกษาความก้าวหน้าของงานวิจยัและทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัการตรวจประเมิน การรักษา การฟ้ืนฟูและการ

ป้องกนัการเกิดซํ้ าในผูป่้วยทางระบบหัวใจ หลอดเลือด และการหายใจในภาวะทัว่ไปและภาวะวิกฤต การประยุกต์

ความรู้ท่ีไดจ้ากหลกัฐานการวิจยัเชิงประจกัษเ์พื่อพฒันาแนวทางการดูแลรักษา การใช้เคร่ืองมือในการติดตามการ

เปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาทางระบบหวัใจ หลอดเลือด และการหายใจ การออกแบบและการจดัโปรแกรมการออก

กาํลงักายเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

 

 

 

๑๑ 



หมวดวชิาเลอืก 

กบ ๖๒๑ หัวข้อคัดสรรการวิจัยทางกายภาพบําบัด       ๓ (๑-๔-๔) 

PX ๖๒๑ Selected Topics in Physical Therapy Research 

ศึกษาอย่างลึกซ้ึงในประเด็นการออกแบบการวิจยั สถิติ การประเมิน หรือการวดัทางกายภาพบาํบดัท่ีเป็น

ความกา้วหนา้ของวิธีวิจยัท่ีนิสิตมีความสนใจเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์มีความสามารถ

ตรงตามหวัขอ้ 

 

กบ ๗๒๑ หัวข้อปัจจุบันทางกายภาพบําบัด        ๓ (๑-๔-๔) 

PX ๗๒๑ Current and Specialized Topics in Physical Therapy  

 ศึกษาคน้ควา้และวิพากษอ์ยา่งลุ่มลึกในประเด็นปัญหาและความรู้ทางดา้นวชิาการทางกายภาพบาํบดัท่ีอยูใ่น

กระแสการวิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงของนักวิชาการและนักกายภาพบาํบดั รวมทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง เพื่อเสนอ

ทางเลือกในการแกปั้ญหาและการประยกุตค์วามรู้สู่การปฏิบติั 

 

ชค ๖๐๔ โภชนาการ   ๒ (๒-๐-๖) 

BC ๖๐๔ Nutrition 

 ศึกษาโภชนาการของอาหารหลัก  ๕ หมู่  คือ  โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน  เกลือแร่  วิตามิน   

และอาหารเสริมบางชนิด  รวมทั้งการศึกษาผลของอาหารต่อการมีสุขภาพดีและการเกิดโรค 

 

ภส ๖๓๒  เภสัชวิทยาเชิงระบบ ๑   ๒ (๒-๐-๖) 

PM ๖๓๒  Systemic Pharmacology ๑  

 ศึกษาหลกัการใชย้าในระบบประสาทอตัโนมติั ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย ระบบ

หวัใจและหลอดเลือด ในแง่คุณสมบติัทางเภสัชจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธ์ิ ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา ประโยชน์ใน

การใชรั้กษาโรค และอาการขา้งเคียงท่ีเกิดจากการใชย้า 

 

ภส ๖๓๓  เภสัชวทิยาเชิงระบบ ๒   ๓ (๓-๐-๙) 

PM ๖๓๓  Systemic Pharmacology ๒  

 ศึกษาหลกัการใชย้าในระบบต่อมไร้ท่อ ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ กลา้มเน้ือ และผวิหนงันอกจากนั้นยงั

ศึกษาการใช้ยารักษาโรคติดเช้ือต่างๆ ไดแ้ก่ แบคทีเรีย ไวรัส รา และปาราสิต การใชย้าตา้นมะเร็ง และเภสัชวิทยา

ภูมิคุม้กนั โดยศึกษาในแง่คุณสมบติัทางเภสัชจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธ์ิ ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา ประโยชน์ในการ

ใชรั้กษาโรค และอาการขา้งเคียงท่ีเกิดจากการใชย้า 

 

 

 

 

๑๒ 



วป ๕๐๒  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดัทางพฤติกรรมศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 

RB ๕๐๒ Construction and Development of Measuring Instruments in Behavioral Science 

ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวดัตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีใหม่ วิธีการสร้างและ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวดัตวัแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ทั้งท่ีเป็นการสร้างแบบสํารวจ แบบวดัทางพฤติกรรม

ศาสตร์ เร่ิมจากการวางแผนเคร่ืองมือวดั การเขียนขอ้คาํถาม หรือขอ้ความ การสังเคราะห์รายขอ้ การทดสอบและการ

ปรับปรุงขอ้คาํถาม การสังเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือวดั การเขียนรายงานกระบวนการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

วดั รวมทั้งรู้จกัวธีิการใชเ้คร่ืองมือวดัต่างๆ ในการรวบรวมและตีความหมายของขอ้มูล 

 

วป ๕๔๓  การเปลีย่นแปลงทางสังคมและพฤติกรรมมนุษย์      ๓ (๓-๐-๖) 

RB ๕๔๓ Social Change and Human Behavior 

ศึกษาท่ีมาของการเปล่ียนแปลงทางสังคม เช่น ปัจจยัต่างๆ ท่ีนาํมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม ศึกษา

กระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคม และทฤษฎีสําคญัทางสังคมวิทยาในเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางสังคม ศึกษาผล

ของการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีต่อการปรับตนและกลุ่มทางสังคม 

 

วป ๕๗๔  การวิเคราะห์และสร้างเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้โดยริเร่ิมจากผู้เรียน     ๓ (๓-๐-๖) 

RB ๕๗๔ Analysis and Enhancement of Self - Directed Behavior 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีริเร่ิมจากผูเ้รียน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ตลอดจนการศึกษาปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมดงักล่าว เป็นรายบุคคล กลุ่ม และสถาบนัต่างๆ ในสังคม รวมทั้งศึกษาปัญหาแนวโนม้ และ

การพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีริเร่ิมจากผูเ้รียน 

 

วป ๗๐๒  เทคนิคการวเิคราะห์เคร่ืองมือวดัทางพฤติกรรมศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 

RB ๗๐๒ Analytical Technique for Measuring Instruments in Behavioral Science 

ศึกษาเทคนิคต่างๆ ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวดั และสรุปผลในการวดัทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ี

ซบัซอ้น ไดแ้ก่ Multidimensional scaling, Factor analysis, Multitrait – Multimethod technique, Item response theory 

และ Content analysis 

 

วปจ ๕๑๑ การสร้างมาตรวดัทศันคติและบุคลกิภาพ       ๓ (๒-๒-๕) 

MER ๕๑๑ Attitude and Personality Scale Construction 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรากฐาน เก่ียวกบัเจตคติและการสร้างมาตรวดัเจตคติตามรูปแบบต่างๆ ประกอบดว้ย 

แบบลิเคอร์ท เทอร์สโตน ออสกูด ฮาเตอร์ กตัแมน และแบบอ่ืนๆ ฝึกทกัษะการสร้างบุคลิกภาพตามทฤษฎีท่ีสําคญั 

โดยเฉพาะทฤษฎีของไอแซงค์ แคทแทล เมอร์เรย ์และทฤษฎีบุคลิกภาพ ๕ องคป์ระกอบ รวมทั้งตามแนวคิดของ

 

 

๑๓ 



พระพุทธศาสนา เทคนิคการเขียนขอ้คาํถามหรือขอ้ความเพื่อการตรวจสอบและควบคุมความเท่ียงตรงในการตอบ 

การตรวจสอบคุณภาพของมาตรวดัรายขอ้และทั้งฉบบั การแปลความหมายของคะแนน และการใชม้าตรวดัดา้นเจต

คติและบุคลิกภาพท่ีพฒันาข้ึน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

วปจ  ๕๒๑ การพฒันาเกณฑ์  มาตรฐาน และตัวบ่งช้ี      ๓ (๒-๒-๕) 

MER  ๕๒๑ Criterion, Standard, and Indicator Development  

 ศึกษาความหมาย ความสําคญั แนวคิดรากฐานและหลกัการของการพฒันาเกณฑ์ มาตรฐาน และตวับ่งช้ีท่ี

พฒันาโดยสถาบนัรับรองมาตรฐานคุณภาพและสมาคมวิชาชีพท่ีมีช่ือเสียงต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

กระบวนการพฒันาเกณฑ์มาตรฐานและตวับ่งช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพของงานวจิยั งาน

ประเมิน ส่ือวสัดุและครุภณัฑท์างการศึกษา ฝึกปฏิบติัการพฒันาเกณฑม์าตรฐานและตวับ่งช้ีคุณสมบติัหรือลกัษณะ

ท่ีสนใจ 

 

วปจ ๗๑๖ จิตวทิยาการรู้คิดเชิงประยุกต์        ๓ (๓-๐-๖) 

MER ๗๑๖ Applied Cognitive Psychology 

 ศึกษาและทาํความเขา้ใจหลกัการของแนวคิดทางจิตวทิยากลุ่มการรู้คิดท่ีเป็นฐานคิดของทฤษฎีทางจิตวทิยา

สาขาต่างๆ เช่น จิตวิทยาพฒันาการ จิตบุคลิกภาพ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาอุตสาหกรรม/องค์การ เป็นตน้ ศึกษา

ประวติัและจุดกาํเนิดของจิตวิทยาการรู้คิด ศึกษาประเด็นต่างๆทางการรู้คิด เช่น การรับรู้ การจาํ ภาษา การคิดและ

สติปัญญา ตลอดจนการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีทางจิตวิทยา การรู้คิดในการวิจยั วดัผล และประเมินผล การสร้างคาํถาม

วจิยับนพื้นฐานของการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีจดัการรู้คิดในแต่ละประเด็น 

 

วปจ ๗๓๖ การบริหารโครงการวจัิย        ๓ (๓-๐-๖) 

MER ๗๓๖  Research Project Management 

 ศึกษา อภิปราย วเิคราะห์วิจารณ์ นโยบายและแผนการวจิยัระดบัชาติและทอ้งถ่ิน แนวคิดเก่ียวกบัระบบและ

วงจรของโครงการ การจดัเตรียมเคา้โครงการวิจยั การประสานกิจกรรมโครงการ และการจดัการโครงการหรือชุด

โครงการในรูปแบบต่างๆ การจดัระบบการจดัเก็บเอกสาร การกาํกบัติดตามและการควบคุมงบประมาณ การประเมิน

โครงการวิจยัหรือชุดโครงการวิจยั การประเมินการรายงานผลการวิจยั การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ผลการวิจยั 

สามารถวเิคราะห์โครงการวจิยั สามารถออกแบบ วางแผน และกาํหนดปฏิทินการบริหารจดัการโครงการวจิยั  

 

 

 

  

 

 

๑๔ 



สร ๗๐๗  สรีรวทิยาของจิตประสาท                                                                                                        ๒ (๒-๐-๖) 

PS ๗๐๗  Neuro-Psychophysiology 

ศึกษาบทบาท หนา้ท่ีและกลไกการทาํงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ท่ีควบคุมและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพทางจิตใจ และความแปรปรวนทางอารมณ์ ไดแ้ก่ การต่ืนตวั ความพึงพอใจ ความตกใจ ความกลวั ความกงัวล 

รวมทั้งภาวการณ์หลบั และการต่ืน ตลอดจนภาวะความผิดปกติทางจิตท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการทาํงานของ

ระบบต่างๆ 

สร ๗๐๙  ประสาทพฤติกรรมศาสตร์   ๒ (๒-๐-๖) 

PS ๗๐๙  Neurobehavioral Sciences 

 ศึกษาหน้าท่ีและกลไกทางสรีรวิทยาของการรับรู้ การเรียนรู้ ความจาํ การใช้ภาษาเพื่อการส่ือความหมาย 

อารมณ์ และความสัมพนัธ์ของการอยูร่่วมกนัในสังคม รวมทั้งศึกษาพฒันาการทางจิตวทิยา 

 

ปริญญานิพนธ์  

กบ ๗๙๑ ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎบีัณฑิต                 ๔๘ หน่วยกติ  

PX ๗๙๑ Doctoral Dissertation        

ศึกษาคน้ควา้และทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบรวมถึงการดาํเนินการวิจยัอย่างลึกซ้ึง และนาํเสนอ

โครงร่างการวิจยัและความก้าวหน้าของงานวิจยัท่ีเป็นการพฒันาวิชาชีพ บูรณาการ สังเคราะห์ทฤษฎี สร้างองค์

ความรู้หรือนวตักรรมใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักายภาพบาํบดัหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเรียนรู้การแก้ปัญหาหรือ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการวิจยั ตลอดจนการสอบป้องกนัปริญญานิพนธ์ตามขอ้เสนอโครงร่างการวิจยั 

และการเตรียมตน้ฉบบังานวิจยัเพื่อตีพิมพ ์โดยมีคุณภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิจยั ในระดบัสูง 

(สาํหรับ ปร.ด. แบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๒)  
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วิจยัและความก้าวหน้าของงานวิจยัท่ีเป็นการพฒันาวิชาชีพ บูรณาการ สังเคราะห์ทฤษฎี สร้างองค์ความรู้หรือ

นวตักรรมใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักายภาพบาํบดัหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเรียนรู้การแกปั้ญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน

ระหว่างกระบวนการวิจยั ตลอดจนการสอบป้องกนัปริญญานิพนธ์ตามขอ้เสนอโครงร่างการวิจยั และการเตรียม
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