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รู ปแบบของหลักสู ตร
รู ปแบบหลักสู ตรคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก
หลักสู ตร ๓ ปี (ปร.ด. แบบ ๑.๑ สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาด้วยคุณวุฒิปริ ญญาโท)
หลักสู ตร ๓ ปี (ปร.ด. แบบ ๒.๑ สําหรับผูท้ ี่เข้าศึกษาด้วยคุณวุฒิปริ ญญาโท)
หลักสู ตร ๔ ปี (ปร.ด. แบบ ๒.๒ สําหรับผูท้ ี่เข้าศึกษาด้วยคุณวุฒิปริ ญญาตรี )
อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
๑) นักกายภาพบําบัดผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพ
๒) นักวิจยั /นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐเละเอกชน
๓) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
๔) ที่ปรึ กษาด้านการวิจยั และวิชาชีพกายภาพบําบัดในหน่วยงานสาธารณสุ ข

๑

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
๑.
ผูท้ ี่ สําเร็ จการศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี ส าขากายภาพบํา บัด มี ใบอนุ ญาตประกอบวิช าชี พ
กายภาพบํา บัด มี ผ ลการเรี ยนดี แ ละมี คุ ณ สมบัติ ท ั่ว ไปตามข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษาพ.ศ.๒๕๕๔ โดยความเห็ นชอบ
ของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
๒. ผูท้ ี่ สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ โดยต้องสําเร็ จการศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี สาขากายภาพบํา บัด มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ กายภาพบํา บัด
และมีคุณสมบัติทวั่ ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
๓.
ผูเ้ ข้าศึ กษาระดับปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต แบบ ๑.๑ ต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ การทํางานทาง
กายภาพบํา บั ด อย่ า งน้ อ ย ๑ ปี มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ก ารทํา วิ จ ั ย ในระดั บ ดี
โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ปรัชญา
บูรณาการองค์ความรู้ กายภาพบําบัดและศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องอย่างลุ่ มลึ ก วิจยั สร้ างสรรค์นวัตกรรม
มีดุลยพินิจทางคุณธรรม จริ ยธรรมและเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อนําไปสู่ สุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างยัง่ ยืน
หลักสู ตร

จํานวนหน่ วยกิต
หลักสู ตร ปร.ด. ที่จดั การศึกษา แบบ ๑.๑ หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
หลักสู ตร ปร.ด. ที่จดั การศึกษา แบบ ๒.๑ หมวดศึกษางานรายวิชา ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
หลักสู ตร ปร.ด. ที่จดั การศึกษา แบบ ๒.๒ หมวดศึกษางานรายวิชา ไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และ
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
สําหรับผูท้ ี่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาโท (แบบ ๑.๑) มีจาํ นวนหน่วยกิ ตตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต ประกอบด้วยการทําวิจยั โดยทําปริ ญญานิพนธ์มีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต ดังนี้
ปริ ญญานิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
๒

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด แบบ ๒ แบ่ งเป็ น
๑. สํ าหรับผู้ทเี่ ข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาโท (แบบ ๒.๑)
มีจาํ นวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต ประกอบด้วยการเรี ยนรายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และทําวิจยั โดยทําปริ ญญานิ พนธ์มีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
ดังนี้
๑. หมวดวิชาบังคับ
๙
หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเอก ไม่นอ้ ยกว่า
๓
หน่วยกิต
๓. ปริ ญญานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
๒. สํ าหรับผู้ทเี่ ข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาตรี (แบบ ๒.๒)
มีจาํ นวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ประกอบด้วยการเรี ยนรายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และทําวิจยั โดยทําปริ ญญานิพนธ์มีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
ดังนี้
๑. หมวดวิชาบังคับ
๑๕ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเอก ไม่นอ้ ยกว่า
๖ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
๓ หน่วยกิต
๔. ปริ ญญานิพนธ์
๔๘ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
 หมวดวิชาบังคับ กําหนดให้เรี ยน ๑๕ หน่วยกิตสําหรับหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตแบบ ๒.๒ และ
กําหนดให้เรี ยน ๙ หน่วยกิตสําหรับหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตแบบ ๒.๑
กบ ๕๐๑
วิธีวจิ ยั และชีวสถิติเพื่อการวิจยั ด้านสุ ขภาพ ๑
๓(๒-๒-๕)
PX ๕๐๑
Research Methodology and Biostatistics for Health Research ๑
กบ ๕๐๓
เครื่ องมือการวิจยั ด้านสุ ขภาพ
๓(๑-๔-๔)
PX ๕๐๓
Instruments for Health Research
กบ ๗๐๑
สัมมนาทางกายภาพบําบัด
๑(๐-๒-๑)
PX ๗๐๑
Seminar in Physical Therapy
กบ ๗๐๒*
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและอภิวเิ คราะห์
๓(๑-๔-๔)
PX ๗๐๒*
Systematic Review and Meta Analysis
กบ ๗๐๔*
วิธีวจิ ยั และชีวสถิติเพื่อการวิจยั ด้านสุ ขภาพขั้นสู ง
๒(๑-๒-๓)
๓

PX ๗๐๔*
กบ ๗๐๕*
PX ๗๐๕*

Research Methodology and Biostatistics for Advance Health Research
การประยุกต์งานวิจยั ทางคลินิกเพื่อการปฏิบตั ิงานทางกายภาพบําบัด ๓(๐-๙-๓)
Applied Clinical Research for Physical Therapy Practice

หมายเหตุ *เป็ นวิชาบังคับที่ กาํ หนดให้ เรี ยนในหลักสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิตทุกหลักสู ตร ยกเว้ น ปร.ด. แบบ ๑ .๑
 หม ว ด วิ ช า เอ ก กํ า ห น ดใ ห้ เ รี ย น ๖ ห น่ วย กิ ต สํ า หรั บ ห ลั ก สู ต รป รั ช ญา ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
แบ บ ๒ .๒ แล ะ กํ า หน ด ใ ห้ เ รี ย น ๓ หน่ วย กิ ตสํ า หรั บ หลั ก สู ต รป รั ชญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
แบบ ๒.๑ โดยเลือกจากรายวิชา ดังต่อไปนี้
กบ ๖๑๑
ชีวกลศาสตร์ คลินิก
๓(๒-๒-๕)
PX ๖๑๑
Clinical Biomechanics
กบ ๖๑๒
การควบคุมและเรี ยนรู ้การเคลื่อนไหว
๓(๒-๒-๕)
PX ๖๑๒
Motor Control and Motor Learning
กบ ๖๑๓
กายภาพบําบัดทางระบบประสาทขั้นสู ง
๓(๑-๔-๔)
PX ๖๑๓
Advanced Neurological Physical Therapy
กบ ๖๑๔
กายภาพบําบัดขั้นสู งทางระบบหัวใจ หลอดเลือดและการหายใจ ๓(๑-๔-๔)
PX ๖๑๔
Advanced Cardiovascular and Respiratory Physical Therapy
 หมวดวิชาเลือก กําหนดให้เรี ยน ๓ หน่วยกิต สําหรับหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตแบบ ๒.๒
โดยเลื อ กเรี ยนจากรายวิ ช าที่ เ ปิ ดสอนในคณะสหเวชศาสตร์ แ ละที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิ ท ยาลัย
ภายใต้คาํ แนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ดังรายวิชาต่อไปนี้
กบ ๖๒๑
หัวข้อคัดสรรการวิจยั ทางกายภาพบําบัด
๓(๑-๔-๔)
PX ๖๒๑
Selected Topics in Physical Therapy Research
กบ ๗๒๑
หัวข้อปั จจุบนั ทางกายภาพบําบัด
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
เภสัชวิทยาเชิงระบบ ๑
๒(๒-๐-๖)
PM ๖๓๒
Systemic Pharmacology ๑
ภส ๖๓๓
เภสัชวิทยาเชิงระบบ ๒
๓(๓-๐-๙)
PM ๖๓๓
Systemic Pharmacology ๒
วป ๕๐๒
การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
๔

RB ๕๐๒
วป ๕๔๓
RB ๕๔๓
วป ๕๗๔
RB ๕๗๔
วป ๗๐๒
RB ๗๐๒
วปจ ๕๑๑
MER ๕๑๑
วปจ ๕๒๑
MER ๕๒๑
วปจ ๗๑๖
MER ๗๑๖
วปจ ๗๓๖
MER ๗๓๖
สร ๗๐๗
PS ๗๐๗
สร ๗๐๙
PS ๗๐๙

Construction and Development of Measuring Instruments in Behavioral Science
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมมนุษย์
๓(๓-๐-๖)
Social Change and Human Behavior
การวิเคราะห์และสร้างเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู ้โดยริ เริ่ มจากผูเ้ รี ยน ๓(๓-๐-๖)
Analysis and Enhancement of Self - Directed Behavior
เทคนิคการวิเคราะห์เครื่ องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
Analytical Technique for Measuring Instruments in Behavioral Science
การสร้างมาตรวัดทัศนคติและบุคลิกภาพ
๓(๒-๒-๕)
Attitude and Personality Scale Construction
การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้
๓(๒-๒-๕)
Criterion, Standard, and Indicator Development
จิตวิทยาการรู ้คิดเชิงประยุกต์
๓(๓-๐-๖)
Applied Cognitive Psychology
การบริ หารโครงการวิจยั
๓(๓-๐-๖)
Research Project Management
สรี รวิทยาของจิตประสาท
๒(๒-๐-๖)
Neuro-Psychophysiology
ประสาทพฤติกรรมศาสตร์
๒(๒-๐-๖)
Neurobehavioral Sciences

หมายเหตุ นิ สิตอาจเลื อกเรี ยนรายวิชาอื่นๆนอกเหนือจากนี้ จากรายวิชาที่เปิ ดสอนในระดับบัณฑิ ตศึกษา
ภายใต้คาํ แนะนําและดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
 ปริญญานิพนธ์
กบ ๗๙๑
ปริ ญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
๔๘ หน่วยกิต
PX ๗๙๑
Doctoral Dissertation
กบ ๗๙๒
ปริ ญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
๓๖ หน่วยกิต
PX ๗๙๒
Doctoral Dissertation

๕

ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึงระดับของรายวิชา
๕ และ ๖
หมายถึงรายวิชาระดับมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต แบบ ๒
๗
หมายถึงรายวิชาระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึงหมวดวิชา
๐
หมายถึงวิชาบังคับ
๑
หมายถึงวิชาเอก
๒
หมายถึงวิชาเลือก
๙
หมายถึงปริ ญญานิพนธ์
เลขรหัสตัวสุ ดท้ าย หมายถึงลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของรหัสตัวกลาง

แผนการศึกษา

ปี ที่ ๑

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด สํ าหรับผู้ทเี่ ข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริ ญญาโท (แบบ ๑.๑)

ภาคเรี ยนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
PX ๗๐๑ สัมมนาทางกายภาพบําบัด
รวมจํานวนหน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ ๒
หน่วยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
audit PX๗๒๑ หัวข้อปั จจุบนั ทาง
กายภาพบําบัด
รวมจํานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
audit
-

ปี ที่ ๒
ภาคเรี ยนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying examination)
PX ๗๙๑
ปริ ญญานิพนธ์ระดับดุษฎี
บัณฑิต
รวมจํานวนหน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ ๒
หน่วยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
PX ๗๙๑ ปริ ญญานิพนธ์ระดับดุษฎี
บัณฑิต (ต่อเนื่อง)
๔๘
๔๘

รวมจํานวนหน่วยกิต

๖

หน่วยกิต
-

-

ปี ที่ ๓
ภาคเรี ยนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
PX ๗๙๑ ปริ ญญานิพนธ์ระดับ
ดุษฎีบณั ฑิต (ต่อเนื่อง)
รวมจํานวนหน่วยกิต

ปี ที่ ๑

ภาคเรี ยนที่ ๒
หน่วยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
PX ๗๙๑ ปริ ญญานิพนธ์ระดับ
ดุษฎีบณั ฑิต (ต่อเนื่อง)
รวมจํานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
-

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด สํ าหรับผู้ทเี่ ข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาโท (แบบ ๒.๑)

ภาคเรี ยนที่ ๑
ภาคเรี ยนที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
PX ๗๐๒ การทบทวนวรรณกรรมอย่าง ๓(๑-๔-๔) PX๗๐๕ การประยุกต์งานวิจยั ทาง
๓(๐-๙-๓)
เป็ นระบบและอภิวเิ คราะห์
คลินิกเพื่อการปฏิบตั ิงานทาง
กายภาพบําบัด
PX ๗๐๔ วิธีวจิ ยั และชีวสถิติเพื่อการ ๒(๑-๒-๓)
วิชาเอก
๓
วิจยั ด้านสุ ขภาพขั้นสู ง
PX ๗๐๑ สัมมนาทางกายภาพบําบัด
๑(๐-๒-๑)
รวมจํานวนหน่วยกิต
๖
รวมจํานวนหน่วยกิต
๖
ปี ที่ ๒
ภาคเรี ยนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying examination)
PX ๗๙๒ ปริ ญญานิพนธ์ระดับ
ดุษฎีบณั ฑิต
รวมจํานวนหน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ ๒
หน่วยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
PX๗๙๒ ปริ ญญานิพนธ์ระดับ
ดุษฎีบณั ฑิต (ต่อเนื่อง)
๓๖
๓๖

รวมจํานวนหน่วยกิต

๗

หน่วยกิต
-

-

ปี ที่ ๓
ภาคเรี ยนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
PX ๗๙๒ ปริ ญญานิพนธ์ระดับดุษฎี
บัณฑิต (ต่อเนื่อง)
รวมจํานวนหน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ ๒
หน่วยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
PX๗๙๒ ปริ ญญานิพนธ์ระดับดุษฎี
บัณฑิต (ต่อเนื่อง)
รวมจํานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
-

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด สํ าหรับผู้ทเี่ ข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริ ญญาตรี (แบบ ๒.๒)
ปี ที่ ๑
ภาคเรี ยนที่ ๑
ภาคเรี ยนที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
PX ๕๐๑ วิธีวจิ ยั และชีวสถิติเพื่อการ ๓(๒-๒-๕) PX๗๐๕ การประยุกต์งานวิจยั ทาง
๓(๐-๙-๓)
วิจยั ด้านสุ ขภาพ ๑
คลินิกเพื่อการปฏิบตั ิงานทาง
กายภาพบําบัด
PX ๕๐๓ เครื่ องมือการวิจยั ด้าน
๓(๑-๔-๔)
วิชาเอก
๓
สุ ขภาพ
PX ๗๐๑ สัมมนาทางกายภาพบําบัด ๑(๐-๒-๑)
วิชาเอก
๓
PX ๗๐๒ การทบทวนวรรณกรรม
๓(๑-๔-๔)
อย่างเป็ นระบบและ
อภิวเิ คราะห์
PX ๗๐๔ วิธีวจิ ยั และชีวสถิติเพื่อการ ๒(๑-๒-๓)
วิจยั ด้านสุ ขภาพขั้นสู ง
รวมจํานวนหน่วยกิต
๑๒
รวมจํานวนหน่วยกิต
๙
ปี ที่ ๒
ภาคเรี ยนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
วิชาเลือก
รวมจํานวนหน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying examination)
รวมจํานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
๓
๓
๘

หน่วยกิต
-

ปี ที่ ๓
ภาคเรี ยนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
PX ๗๙๑ ปริ ญญานิพนธ์ระดับ
ดุษฎีบณั ฑิต
รวมจํานวนหน่วยกิต
ปี ที่ ๔
ภาคเรี ยนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
PX ๗๙๑ ปริ ญญานิพนธ์ระดับดุษฎี
บัณฑิต (ต่อเนื่อง)
รวมจํานวนหน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา
PX ๗๙๑ ปริ ญญานิพนธ์ระดับดุษฎี
บัณฑิต (ต่อเนื่อง)
รวมจํานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
๔๘
๔๘

ภาคเรี ยนที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา
PX ๗๙๑ ปริ ญญานิพนธ์ระดับดุษฎี
บัณฑิต (ต่อเนื่อง)
รวมจํานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
-

หน่วยกิต
-

หน่วยกิต
-

คําอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ
กบ ๕๐๑ วิธีวจิ ัยและชี วสถิติเพือ่ การวิจัยด้ านสุ ขภาพ ๑
๓ (๒-๒-๕)
PX ๕๐๑ Research Methodology and Biostatistics for Health Research ๑
ศึ ก ษาระเบี ย บวิ ธี วิจ ัย และหลัก การของชี ว สถิ ติ สํ า หรั บ วิจยั ทางวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ ซึ่ งประกอบด้ว ย
การศึกษาจริ ยธรรม รู ปแบบและวิธีการวิจยั ประเภทต่างๆ การกําหนดปั ญหาหรื อการตั้งสมมติฐานของการวิจยั การ
กําหนดความมุ่งหมาย ความสําคัญและขอบเขตของการวิจยั การวางแผนและออกแบบการวิจยั ศึกษาหลักการทาง
ระบาดวิทยาในงานวิจยั ชี วสถิ ติ การบริ หารจัดการข้อมูล หลักการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณ เชิ งคุ ณภาพ ความสัมพันธ์
การประยุกต์ใช้ชีวสถิติในการวิจยั และการใช้โปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ป
กบ ๕๐๓ เครื่องมือการวิจัยด้ านสุ ขภาพ
๓ (๑-๔-๔)
PX ๕๐๓ Instruments for Health Research
ศึกษาหลักการและกระบวนการสร้ างเครื่ องมือวิจยั การใช้เครื่ องมือวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ การวิเคราะห์
การเคลื่อนไหว และเครื่ องมือที่ใช้ตรวจสอบด้านคุณภาพ ประเภทแบบสํารวจและแบบสอบถาม ตั้งแต่ข้ นั ตอนการเลือก
เครื่ องมือที่ถูกต้อง การเตรี ยมเครื่ องมือ การทดสอบความเที่ยงตรงและแม่นยําของเครื่ องมือการเก็บข้อมูล การบริ หาร
จัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครื่ องมือวิจยั ต่าง

๙

กบ ๗๐๑ สั มมนาทางกายภาพบําบัด
๑ (๐-๒-๑)
PX ๗๐๑ Seminar in Physical Therapy
ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ประเด็นและหัวข้อเชิ งทฤษฎีและงานวิจยั ใหม่ๆทางกายภาพบําบัด เน้นการเป็ นผูน้ าํ
ทางวิชาการและการมีส่วนร่ วมในการเสนอแนวคิดเชิ งอภิปราย นําไปสู่ การออกแบบการวิจยั ในปริ ญญานิ พนธ์
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางวิชาการ แก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนางานกายภาพบําบัด
กบ ๗๐๒ การทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบและอภิวเิ คราะห์
๓ (๑-๔-๔)
PX ๗๐๒ Systematic Review and Meta Analysis
ศึกษาหลักการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ การสกัดข้อมูล การประเมินคุณภาพของงานวิจยั
การ
อภิ วิเคราะห์ เพื่ อสั งเคราะห์ หลักฐานเชิ งประจักษ์ที่ น่าเชื่ อถื อ ประยุกต์ผลงานที่ ได้สู่ แนวปฏิ บตั ิ ทางคลิ นิกอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
กบ ๗๐๔ วิธีวจิ ัยและชี วสถิติเพือ่ การวิจัยด้ านสุ ขภาพขั้นสู ง
๒ (๑-๒-๓)
PX ๗๐๔ Research Methodology and Biostatistics for Advance Health Research
สัมมนาเกี่ ย วกับงานวิจยั ด้านกายภาพบํา บัด และวิท ยาศาสตร์ สุ ขภาพที่ เกี่ ย วข้อง โดยศึ กษาจากเอกสาร
งานวิจยั โดยการอ่านเชิ งวิเคราะห์ (Critical reading) การวิจารณ์ เชิ งวิชาการ การอธิ บายหลักการและแนวทางของ
งานวิจยั โดยใช้ความรู ้ทางชีวสถิติข้นั สู ง ตลอดจนศึกษาผลการวิจยั และการตีความงานวิจยั เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ทาง
คลินิก และเพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดหัวข้อวิจยั และวิธีการวิจยั ในการทําปริ ญญานิ พนธ์ การสัมมนาเน้นการ
นําเสนอทฤษฎีหรื อแนวคิดใหม่ๆ ที่สังเคราะห์ได้จากการทบทวนงานวิจยั การวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบงานวิจยั ใน
ด้านต่างๆ การออกแบบการวิจยั แนวทางดําเนิ นงานวิจยั การจัดทําและนําเสนอโครงร่ างงานวิจยั เพื่อปริ ญญานิ พนธ์
ในระดับปริ ญญาเอก
กบ ๗๐๕ การประยุกต์ งานวิจัยทางคลินิกเพือ่ การปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
๓ (๐-๙-๓)
PX ๗๐๕ Applied Clinical Research for Physical Therapy Practice
บูรณาการงานวิจยั ความรู ้ เชิ งประจักษ์ทางกายภาพบําบัดและศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้อง การใช้เหตุผลทางคลิ นิก
การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ ทางวิชาชี พเฉพาะด้าน พัฒนากระบวนการ
วินิจฉัยทางกายภาพบําบัด การส่ งเสริ ม ป้ องกัน และดูแลรักษาผูร้ ับบริ การทางกายภาพบําบัดด้วยเทคนิคทางวิชาชี พ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการเขียนรายงานผูป้ ่ วยที่ผา่ นการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ

๑๐

หมวดวิชาเอก
กบ ๖๑๑ ชี วกลศาสตร์ คลินิก
๓ (๒-๒-๕)
PX ๖๑๑ Clinical Biomechanics
ศึ กษาชี วกลศาสตร์ ข้ นั สู ง เกี่ ย วกับ เนื้ อเยื่อของกล้ามเนื้ อ กระดู ก กระดู ก อ่อน เส้ นประสาท และเนื้ อเยื่อ
เกี่ ย วพันซึ่ ง เป็ นองค์ป ระกอบโครงสร้ า งพื้ นฐานของการเคลื่ อนไหว และศึ ก ษาการทํา งานของระบบประสาท
กล้า มเนื้ อ ในลัก ษณะการเคลื่ อ นไหวที่ มี รู ป แบบต่ า งๆ การวิ เ คราะห์ ก ารเคลื่ อ นไหวรวมทั้ง ชี ว กลศาสตร์ ก าร
เคลื่ อนไหวของผูท้ ี่ มีภ าวะการเคลื่ อนไหวหรื อลักษณะร่ า งกายที่ ผิดปกติ และความก้าวหน้า ด้านชี วกลศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับกายภาพบําบัด
กบ ๖๑๒ การควบคุมและเรียนรู้ การเคลือ่ นไหว
๓ (๒-๒-๕)
PX ๖๑๒ Motor Control and Motor Learning
ศึ ก ษากระบวนการควบคุ ม การเคลื่ อ นไหว พัฒ นาการและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ทฤษฎี ค วบคุ ม การ
เคลื่อนไหวแบบต่างๆ การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ทฤษฎี ควบคุ มการเคลื่อนไหว ศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู ้การ
เคลื่อนไหว และการพัฒนาสมรรถนะการเคลื่อนไหว รวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีดงั กล่าวในการฝึ กการเคลื่อนไหว
ในประชากรวัยต่างๆ ทั้งที่มีสุขภาพดีและที่มีปัญหาทางสุ ขภาพ
กบ ๖๑๓ กายภาพบําบัดทางระบบประสาทขั้นสู ง
๓ (๑-๔-๔)
PX ๖๑๓ Advanced Neurological Physical Therapy
ศึ ก ษาการพัฒ นาและปรั บ เปลี่ ย นของระบบประสาท ที่ เ ป็ นผลจากพยาธิ ส ภาพ การเรี ย นรู ้ หรื อ ความ
เสื่ อมสภาพตามวัย ที่ เป็ นรากฐานในการดู แลรั กษาผูป้ ่ วยทางระบบประสาท พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์หา
ปัญหาและตั้งเป้ าหมายการรักษา บูรณาการและพัฒนาทักษะทางกายภาพบําบัดสําหรับผูป้ ่ วยทางระบบประสาทขั้น
สู ง ซึ่ งรวมถึงวิธีการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่มีปัญหาการทรงตัวที่มีสาเหตุมาจากพยาธิ สภาพของหูช้ นั ใน
กบ ๖๑๔ กายภาพบําบัดขั้นสู งทางระบบหัวใจ หลอดเลือด และการหายใจ
๓( ๑-๔-๔)
PX ๖๑๔ Advanced Cardiovascular and Respiratory Physical Therapy
ศึกษาความก้าวหน้าของงานวิจยั และทฤษฎี เกี่ ยวกับหลักการตรวจประเมิ น การรั กษา การฟื้ นฟูและการ
ป้ องกันการเกิดซํ้าในผูป้ ่ วยทางระบบหัวใจ หลอดเลือด และการหายใจในภาวะทัว่ ไปและภาวะวิกฤต การประยุกต์
ความรู้ ที่ได้จากหลักฐานการวิจยั เชิ งประจักษ์เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลรักษา การใช้เครื่ องมือในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาทางระบบหัวใจ หลอดเลือด และการหายใจ การออกแบบและการจัดโปรแกรมการออก
กําลังกายเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
๑๑

หมวดวิชาเลือก
กบ ๖๒๑ หัวข้ อคัดสรรการวิจัยทางกายภาพบําบัด
๓ (๑-๔-๔)
PX ๖๒๑ Selected Topics in Physical Therapy Research
ศึกษาอย่างลึ กซึ้ งในประเด็นการออกแบบการวิจยั สถิติ การประเมิน หรื อการวัดทางกายภาพบําบัดที่เป็ น
ความก้าวหน้าของวิธีวิจยั ที่นิสิตมีความสนใจเป็ นพิเศษเฉพาะบุคคลภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่มีความสามารถ
ตรงตามหัวข้อ
กบ ๗๒๑ หัวข้ อปัจจุบันทางกายภาพบําบัด
๓ (๑-๔-๔)
PX ๗๒๑ Current and Specialized Topics in Physical Therapy
ศึกษาค้นคว้าและวิพากษ์อย่างลุ่มลึกในประเด็นปั ญหาและความรู ้ทางด้านวิชาการทางกายภาพบําบัดที่อยูใ่ น
กระแสการวิพ ากษ์วิจารณ์ ใ นแวดวงของนัก วิชาการและนัก กายภาพบํา บัด รวมทั้ง ผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้อง เพื่ อเสนอ
ทางเลือกในการแก้ปัญหาและการประยุกต์ความรู ้สู่ การปฏิบตั ิ
ชค ๖๐๔ โภชนาการ
๒ (๒-๐-๖)
BC ๖๐๔ Nutrition
ศึ ก ษาโภชนาการของอาหารหลั ก ๕ หมู่ คื อ โปรตี น คาร์ โบไฮเดรต ไขมั น เกลื อ แร่ วิ ต ามิ น
และอาหารเสริ มบางชนิด รวมทั้งการศึกษาผลของอาหารต่อการมีสุขภาพดีและการเกิดโรค
ภส ๖๓๒ เภสั ชวิทยาเชิ งระบบ ๑
๒ (๒-๐-๖)
PM ๖๓๒ Systemic Pharmacology ๑
ศึกษาหลักการใช้ยาในระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทส่ วนกลาง ระบบประสาทส่ วนปลาย ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ในแง่คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยา ประโยชน์ใน
การใช้รักษาโรค และอาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา
ภส ๖๓๓ เภสั ชวิทยาเชิ งระบบ ๒
๓ (๓-๐-๙)
PM ๖๓๓ Systemic Pharmacology ๒
ศึกษาหลักการใช้ยาในระบบต่อมไร้ท่อ ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ กล้ามเนื้อ และผิวหนังนอกจากนั้นยัง
ศึกษาการใช้ยารักษาโรคติดเชื้อต่างๆ ได้แก่ แบคทีเรี ย ไวรัส รา และปาราสิ ต การใช้ยาต้านมะเร็ ง และเภสัชวิทยา
ภูมิคุม้ กัน โดยศึกษาในแง่คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยา ประโยชน์ในการ
ใช้รักษาโรค และอาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา

๑๒

วป ๕๐๒ การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
RB ๕๐๒ Construction and Development of Measuring Instruments in Behavioral Science
ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีใหม่ วิธีการสร้ างและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ ท้ งั ที่เป็ นการสร้ างแบบสํารวจ แบบวัดทางพฤติกรรม
ศาสตร์ เริ่ มจากการวางแผนเครื่ องมือวัด การเขียนข้อคําถาม หรื อข้อความ การสังเคราะห์รายข้อ การทดสอบและการ
ปรับปรุ งข้อคําถาม การสังเคราะห์คุณภาพของเครื่ องมือวัด การเขียนรายงานกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ
วัด รวมทั้งรู ้จกั วิธีการใช้เครื่ องมือวัดต่างๆ ในการรวบรวมและตีความหมายของข้อมูล
วป ๕๔๓ การเปลีย่ นแปลงทางสั งคมและพฤติกรรมมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
RB ๕๔๓ Social Change and Human Behavior
ศึกษาที่มาของการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม เช่น ปั จจัยต่างๆ ที่ นาํ มาซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม ศึ กษา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และทฤษฎีสําคัญทางสังคมวิทยาในเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม ศึกษาผล
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อการปรับตนและกลุ่มทางสังคม
วป ๕๗๔ การวิเคราะห์ และสร้ างเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยริเริ่มจากผู้เรี ยน
๓ (๓-๐-๖)
RB ๕๗๔ Analysis and Enhancement of Self - Directed Behavior
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ริเริ่ มจากผูเ้ รี ยน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ตลอดจนการศึกษาปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าว เป็ นรายบุคคล กลุ่ม และสถาบันต่างๆ ในสังคม รวมทั้งศึกษาปั ญหาแนวโน้ม และ
การพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ริเริ่ มจากผูเ้ รี ยน
วป ๗๐๒ เทคนิคการวิเคราะห์ เครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
RB ๗๐๒ Analytical Technique for Measuring Instruments in Behavioral Science
ศึกษาเทคนิ คต่างๆ ในการตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมือวัด และสรุ ปผลในการวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ ที่
ซับซ้อน ได้แก่ Multidimensional scaling, Factor analysis, Multitrait – Multimethod technique, Item response theory
และ Content analysis
วปจ ๕๑๑ การสร้ างมาตรวัดทัศนคติและบุคลิกภาพ
๓ (๒-๒-๕)
MER ๕๑๑ Attitude and Personality Scale Construction
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รากฐาน เกี่ยวกับเจตคติและการสร้างมาตรวัดเจตคติตามรู ปแบบต่างๆ ประกอบด้วย
แบบลิ เคอร์ ท เทอร์ สโตน ออสกูด ฮาเตอร์ กัตแมน และแบบอื่นๆ ฝึ กทักษะการสร้างบุคลิกภาพตามทฤษฎีที่สําคัญ
โดยเฉพาะทฤษฎี ของไอแซงค์ แคทแทล เมอร์ เรย์ และทฤษฎีบุคลิกภาพ ๕ องค์ประกอบ รวมทั้งตามแนวคิดของ
๑๓

พระพุทธศาสนา เทคนิ คการเขียนข้อคําถามหรื อข้อความเพื่อการตรวจสอบและควบคุมความเที่ยงตรงในการตอบ
การตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดรายข้อและทั้งฉบับ การแปลความหมายของคะแนน และการใช้มาตรวัดด้านเจต
คติและบุคลิกภาพที่พฒั นาขึ้น ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วปจ ๕๒๑ การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน และตัวบ่ งชี้
๓ (๒-๒-๕)
MER ๕๒๑ Criterion, Standard, and Indicator Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิดรากฐานและหลักการของการพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ที่
พัฒนาโดยสถาบันรั บรองมาตรฐานคุ ณภาพและสมาคมวิชาชี พที่ มีชื่อเสี ยงต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กระบวนการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้สําหรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพของงานวิจยั งาน
ประเมิน สื่ อวัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์ทางการศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณสมบัติหรื อลักษณะ
ที่สนใจ
วปจ ๗๑๖ จิตวิทยาการรู้ คิดเชิ งประยุกต์
๓ (๓-๐-๖)
MER ๗๑๖ Applied Cognitive Psychology
ศึกษาและทําความเข้าใจหลักการของแนวคิดทางจิตวิทยากลุ่มการรู ้คิดที่เป็ นฐานคิดของทฤษฎีทางจิตวิทยา
สาขาต่างๆ เช่ น จิตวิทยาพัฒนาการ จิ ตบุ คลิ กภาพ จิ ตวิทยาสังคม จิตวิทยาอุ ตสาหกรรม/องค์การ เป็ นต้น ศึกษา
ประวัติและจุดกําเนิ ดของจิตวิทยาการรู ้ คิด ศึกษาประเด็นต่างๆทางการรู ้คิด เช่น การรับรู ้ การจํา ภาษา การคิดและ
สติปัญญา ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยา การรู ้คิดในการวิจยั วัดผล และประเมินผล การสร้างคําถาม
วิจยั บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจดั การรู ้คิดในแต่ละประเด็น
วปจ ๗๓๖ การบริหารโครงการวิจัย
๓ (๓-๐-๖)
MER ๗๓๖ Research Project Management
ศึกษา อภิปราย วิเคราะห์วิจารณ์ นโยบายและแผนการวิจยั ระดับชาติและท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับระบบและ
วงจรของโครงการ การจัดเตรี ยมเค้าโครงการวิจยั การประสานกิจกรรมโครงการ และการจัดการโครงการหรื อชุ ด
โครงการในรู ปแบบต่างๆ การจัดระบบการจัดเก็บเอกสาร การกํากับติดตามและการควบคุมงบประมาณ การประเมิน
โครงการวิจยั หรื อชุ ดโครงการวิจยั การประเมิ นการรายงานผลการวิจยั การเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ผลการวิจยั
สามารถวิเคราะห์โครงการวิจยั สามารถออกแบบ วางแผน และกําหนดปฏิทินการบริ หารจัดการโครงการวิจยั

๑๔

สร ๗๐๗ สรีรวิทยาของจิตประสาท
๒ (๒-๐-๖)
PS ๗๐๗ Neuro-Psychophysiology
ศึกษาบทบาท หน้าที่และกลไกการทํางานของระบบต่างๆ ในร่ างกาย ที่ควบคุมและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพทางจิตใจ และความแปรปรวนทางอารมณ์ ได้แก่ การตื่นตัว ความพึงพอใจ ความตกใจ ความกลัว ความกังวล
รวมทั้งภาวการณ์ หลับ และการตื่น ตลอดจนภาวะความผิดปกติทางจิตที่ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงการทํางานของ
ระบบต่างๆ
สร ๗๐๙ ประสาทพฤติกรรมศาสตร์

๒ (๒-๐-๖)

PS ๗๐๙ Neurobehavioral Sciences
ศึกษาหน้าที่และกลไกทางสรี รวิทยาของการรับรู ้ การเรี ยนรู้ ความจํา การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อความหมาย
อารมณ์ และความสัมพันธ์ของการอยูร่ ่ วมกันในสังคม รวมทั้งศึกษาพัฒนาการทางจิตวิทยา
ปริญญานิพนธ์
กบ ๗๙๑ ปริ ญญานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต
๔๘ หน่ วยกิต
PX ๗๙๑ Doctoral Dissertation
ศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบรวมถึ งการดําเนิ นการวิจยั อย่างลึ กซึ้ ง และนําเสนอ
โครงร่ างการวิจยั และความก้า วหน้าของงานวิจยั ที่ เป็ นการพัฒนาวิชาชี พ บูรณาการ สังเคราะห์ ทฤษฎี สร้ างองค์
ความรู ้ หรื อนวัตกรรมใหม่ที่ เกี่ ยวข้องกับ กายภาพบําบัดหรื อวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และเรี ย นรู ้ การแก้ปัญหาหรื อ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการวิจยั ตลอดจนการสอบป้ องกันปริ ญญานิ พนธ์ตามข้อเสนอโครงร่ างการวิจยั
และการเตรี ยมต้นฉบับงานวิจยั เพื่อตี พิมพ์ โดยมี คุณภาพที่ แสดงให้เห็ นถึ งความสามารถในการวิจยั ในระดับสู ง
(สําหรับ ปร.ด. แบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๒)
กบ ๗๙๒ ปริญญานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต
๓๖ หน่ วยกิต
PX ๗๙๒ Doctoral Dissertation
ศึกษาค้นคว้าและการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบรวมถึงดําเนิ นการวิจยั และนําเสนอโครงร่ างการ
วิจยั และความก้าวหน้าของงานวิจยั ที่ เป็ นการพัฒนาวิช าชี พ บู รณาการ สัง เคราะห์ ทฤษฎี สร้ างองค์ความรู ้ หรื อ
นวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบําบัดหรื อวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และเรี ยนรู ้การแก้ปัญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างกระบวนการวิจยั ตลอดจนการสอบป้ องกันปริ ญญานิ พนธ์ ตามข้อเสนอโครงร่ างการวิจยั และการเตรี ยม
ต้นฉบับงานวิจยั เพื่อตีพิมพ์ โดยมีคุณภาพที่แสดงให้เห็ นถึ งความสามารถในการวิจยั ในระดับสู ง (สําหรับ ปร.ด.
แบบ ๒.๑)
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