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ปรัชญา 

บูรณาการ วิจัยและพฒันาองค์ความรู้ในศาสตร์ทางกายภาพบาํบดัและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมีดุลยพินิจ 

ทางคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมความเช่ียวชาญและความแข็งแกร่งของวิชาชีพกายภาพบาํบดัอนันําไปสู่ 

สุขภาพท่ีดีของประชาชน 

หลกัสูตร 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต (หลกัสูตร วท.ม. ท่ีจดัการศึกษา แบบ ก ๒) 

  หมวดศึกษางานรายวชิา ไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต 

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต 

 

โครงสร้างหลกัสูตร 

มีจาํนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วยการเรียนรายวิชา 

ไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิตและทาํวจิยัโดยทาํปริญญานิพนธ์มีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต ดงัน้ี 

๑. หมวดวชิาบงัคบั                  ๑๕  หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเอก ไม่นอ้ยกวา่       ๖ หน่วยกิต 

๓. หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่       ๓  หน่วยกิต 

๔. ปริญญานิพนธ์                  ๑๒  หน่วยกิต  

จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่               ๓๖  หน่วยกิต 

 

 รายวิชาหมวดวิชาบงัคบั กําหนดใหเ้รียน ๑๕ หน่วยกิตในรายวิชา ดงัต่อไปนี้  

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

PX ๕๐๑     Research Methodology and Biostatistics for Health Research ๑ 

กบ ๕๐๒   แนวทางปฏิบติัอิงหลกัฐานเชิงประจกัษ ์    ๓(๑-๔-๔) 

PX ๕๐๒   Evidence-Based Practice  

กบ ๕๐๓      เคร่ืองมือการวจิยัดา้นสุขภาพ     ๓(๑-๔-๔) 

PX ๕๐๓      Instruments for Health Research    

กบ ๕๐๔   วธีิวจิยัและชีวสถิติเพื่อการวิจยัดา้นสุขภาพ ๒   ๒(๑-๒-๓) 

PX ๕๐๔   Research Methodology and Biostatistics for Health Research ๒ 

กบ ๕๐๕   ปฏิบติังานทางคลินิก      ๓(๐-๙-๓) 

PX ๕๐๕   Clinical Practice 

กบ ๖๐๑     สัมมนาการวจิยัทางกายภาพบาํบดั     ๑(๐-๒-๑) 

PX ๖๐๑     Seminar in Physical Therapy Research 



 หมวดวิชาเอก  

กบ ๕๑๑  กายภาพบาํบดัทางการกีฬา     ๓(๑-๔-๔) 

PX ๕๑๑  Sport Physical Therapy   

กบ ๕๑๒  การรักษาดว้ยมือและการเคล่ือนไหว    ๓(๑-๔-๔) 

PX ๕๑๒  Manual and Movement Therapy 

กบ ๕๑๓  ชีววทิยาโมเลกุลสาํหรับกายภาพบาํบดั    ๓(๒-๒-๕) 

PX ๕๑๓  Molecular Biology for Physical Therapy  

กบ ๕๑๔  สรีรวทิยาการออกกาํลงักายทางคลินิก    ๓(๑-๔-๔) 

PX ๕๑๔  Clinical Exercise Physiology  

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  

 

 หมวดวิชาเลือก  

กบ ๖๒๑   หวัขอ้คดัสรรการวจิยัทางกายภาพบาํบดั    ๓(๑-๔-๔) 

PX ๖๒๑   Selected Topics in Physical Therapy Research 

หมายเหตุ  นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ี จากรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษา 

ภายใตค้าํแนะนาํและดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 

 ปริญญานิพนธ์       

กบ ๖๙๑ ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต           ๑๒ หน่วยกิต 

PX ๖๙๑ Master’s Thesis 

 

 

 



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 

ปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต 

PX ๕๐๑ วธีิวจิยัและชีวสถิติเพื่อการวิจยั

ดา้นสุขภาพ ๑ 

๓(๒-๒-๕) PX ๕๐๕ ปฏิบติังานทางคลินิก ๓(๐-๙-๓) 

PX ๕๐๒ แนวทางปฏิบติัอิงหลกัฐานเชิง

ประจกัษ ์  

๓(๑-๔-๔)  วชิาเอก ๓ 

PX ๕๐๓ เคร่ืองมือการวจิยัดา้นสุขภาพ ๓(๑-๔-๔)  วชิาเอก ๓ 

PX ๕๐๔ วธีิวจิยัและชีวสถิติเพื่อการวิจยั

ดา้นสุขภาพ ๒ 

๒(๑-๒-๓)  วชิาเลือก ๓ 

PX ๖๐๑ สัมมนาการวจิยัทาง

กายภาพบาํบดั 

๑(๐-๒-๑)    

 รวมจาํนวนหน่วยกิต ๑๒  รวมจาํนวนหน่วยกิต ๑๒ 

 

 

 

 

 

 



ปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต 

PX ๖๙๑ ปริญญานิพนธ์ระดบั

มหาบณัฑิต 

๑๒  PX ๖๙๑ ปริญญานิพนธ์ระดบั

มหาบณัฑิต (ต่อเน่ือง) 

- 

 รวมจาํนวนหน่วยกิต ๑๒  รวมจาํนวนหน่วยกิต - 

 

คําอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาบังคับ   

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

PX ๕๐๑ Research Methodology and Biostatistics for Health Research ๑ 

ศึกษาระเบียบวิธีวิจยัและหลักการของชีวสถิติสําหรับวิจยัทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซ่ึงประกอบด้วย 

การศึกษาจริยธรรม รูปแบบและวธีิการวจิยัประเภทต่างๆ  การกาํหนดปัญหาหรือการตั้งสมมติฐานของการวจิยั การ

กาํหนดความมุ่งหมาย ความสําคญัและขอบเขตของการวิจยั การวางแผนและออกแบบการวิจยั ศึกษาหลกัการทาง

ระบาดวิทยาในงานวิจยั ชีวสถิติ การบริหารจดัการขอ้มูล หลกัการวิเคราห์เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ความสัมพนัธ์     

การประยกุตใ์ชชี้วสถิติในการวจิยั และการใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป  
 

กบ ๕๐๒ แนวทางปฏิบัติองิหลกัฐานเชิงประจักษ์        ๓ (๑-๔-๔) 

PX ๕๐๒ Evidence-Based Practice    

  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารงานวิจยัท่ีสามารถนาํมาเป็นขอ้มูลอา้งอิง โดยวิธีการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ 

การสืบค้นข้อมูล การกาํหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกรายงานการวิจยั การประเมินคุณภาพของงานวิจยัอย่างเท่ียงตรง       

การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติท่ีเหมาะสม และการประยกุตค์วามรู้ในการปฏิบติัทางคลินิกท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

กบ ๕๐๓ เคร่ืองมือการวจัิยด้านสุขภาพ        ๓ (๑-๔-๔) 

PX ๕๐๓ Instruments for Health Research      

ศึกษาหลกัการและกระบวนการสร้างเคร่ืองมือวิจยั การใชเ้คร่ืองมือวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ การวิเคราะห์

การเคล่ือนไหว และเคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจสอบดา้นคุณภาพ ประเภทแบบสํารวจและแบบสอบถาม ตั้งแต่ขั้นตอนการ

เลือกเคร่ืองมือท่ีถูกต้อง การเตรียมเคร่ืองมือ การทดสอบความเท่ียงตรงและแม่นยาํของเคร่ืองมือการเก็บข้อมูล         

การบริหารจดัการและวิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงศึกษาตวัอยา่งการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือวจิยัต่างๆ 
 

 

 

 

 



กบ ๕๐๔ วธีิวจัิยและชีวสถิติเพือ่การวจัิยด้านสุขภาพ ๒    ๒ (๑-๒-๓) 

PX ๕๐๔ Research Methodology and Biostatistics for Health Research ๒ 

  สัมมนาเก่ียวกบังานวิจยัด้านกายภาพบาํบดั และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาจากเอกสาร

งานวิจยั โดยการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Critical reading) การวิจารณ์เชิงวิชาการ การอธิบายหลกัการและแนวทางของ

งานวจิยั ตลอดจนศึกษาผลการวจิยั และการตีความงานวิจยัเพื่อนาํไปประยุกตใ์ชท้างคลินิก และเพื่อเป็นแนวทางใน

การกาํหนดหวัขอ้วิจยัและวิธีการวิจยัในการทาํปริญญานิพนธ์ การสัมมนาเนน้การนาํเสนอทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีได้

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริญญานิพนธ์ การเปรียบเทียบงานวิจยัในดา้นต่างๆ การออกแบบการวิจยั

สําหรับปริญญานิพนธ์ แนวทางดาํเนินงานวิจยั แผนการดาํเนินงาน การจดัทาํและนาํเสนอโครงร่างงานวิจยัเพื่อ

ปริญญานิพนธ์   
 

กบ ๕๐๕ ปฏิบัติงานทางคลนิิก         ๓ (๐-๙-๓) 

PX ๕๐๕ Clinical Practice  

ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจกัษ์ในการปฏิบติัทางคลินิก เพื่อพฒันาทกัษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ

เฉพาะดา้น โดยพฒันากระบวนการคิด การตรวจร่างกายท่ีตรงกบัปัญหาของผูรั้บบริการทางกายภาพบาํบดั พฒันา

กระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบาํบดั การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การส่งเสริม ป้องกนั และดูแลรักษา

ผูรั้บบริการทางกายภาพบาํบดัดว้ยเทคนิคทางวิชาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายงานผูป่้วยท่ีผา่น

การวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
 

กบ ๖๐๑ สัมมนาการวจัิยทางกายภาพบําบัด       ๑ (๐-๒-๑) 

PX ๖๐๑ Seminar in Physical Therapy Research 

สัมมนาหัวขอ้ต่างๆ ท่ีเป็นเทคนิคใหม่ๆ ในการวิจยัทางกายภาพบาํบดั ไดแ้ก่ เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล 

เทคนิคสร้างหรือพฒันาเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล เทคนิคการสังเคราะห์ผลการวิจยั โดยเลือกหวัขอ้ท่ีไม่มีการสอน

ในวิชาอ่ืน วิเคราะห์เทคนิคท่ีสนใจเปรียบเทียบให้เห็นจุดเด่น และความแตกต่างจากเทคนิคเดิม เพื่อนาํไปสู่การ

พฒันางานวจิยัในปริญญานิพนธ์ 
 

หมวดวชิาเอก 

กบ ๕๑๑  กายภาพบําบัดทางการกฬีา        ๓ (๑-๔-๔) 

PX ๕๑๑ Sport Physical Therapy    

  เรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดท่ีทนัสมยัตลอดจนฝึกปฏิบติัการรักษาโดยการประยุกตใ์ช้เทคนิคกายภาพบาํบดั

ใหเ้หมาะสมกบัการดูแลนกักีฬาเฉพาะราย ฝึกปฏิบติัการเป็นนกักายภาพบาํบดัในขณะท่ีนกักีฬาเก็บตวัฝึกซอ้มหรือ

แข่งขนั เขียนและนาํเสนอรายงานความกา้วหนา้ในการรักษานกักีฬา หลกัการประเมินนกักีฬาเพื่อกลบัไปแข่งขนั 

ศึกษาขอ้กาํหนดของวิชาชีพในการเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นกายภาพบาํบดัทางการกีฬา กฏระเบียบทางการกีฬาท่ี

เก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานของนักกายภาพบาํบดัในการปฏิบติังานด้านการกีฬาในการแข่งขนัระดับชาติและ

นานาชาติ 



กบ ๕๑๒ การรักษาด้วยมือและการเคลือ่นไหว       ๓ (๑-๔-๔) 

PX ๕๑๒ Manual and Movement Therapy  

 ศึกษาหลกัการ พฒันาทกัษะการรักษาดว้ยมือและการเคล่ือนไหว ศึกษาเทคนิคเฉพาะท่ีมีการพฒันาข้ึนใหม่

และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รวมทั้งการพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ และประยกุตใ์นการตรวจประเมินและ

การรักษา และศึกษาความกา้วหนา้ทางดา้นการวจิยั    

 

กบ ๕๑๓ ชีววทิยาโมเลกุลสําหรับกายภาพบําบัด       ๓ (๒-๒-๕) 

PX ๕๑๓ Molecular Biology for Physical Therapy  

ศึกษาชีววิทยาของร่างกาย ตั้ งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ พนัธุศาสตร์ การควบคุมการแสดงออกของยีน         

การควบคุมการทาํงาน การส่ือสารของเซลล์ การตอบสนองของเซลล์เม่ือเกิดพยาธิสภาพ กระบวนการซ่อมแซม 

ตลอดจนชีววิทยาของเซลล์ต้นกาํเนิดและการพฒันาเซลล์ต้นกาํเนิดไปเป็นเน้ือเยื่อประเภทต่างๆ รวมถึงการ

ประยกุตค์วามรู้ดงักล่าวมาอธิบายวธีิการรักษาทางกายภาพบาํบดั    

 

กบ ๕๑๔ สรีรวทิยาการออกกําลงักายทางคลนิิก       ๓ (๑-๔-๔)  

PX ๕๑๔ Clinical Exercise Physiology    

ศึกษาความกา้วหนา้ของงานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองและการปรับตวัทางสรีรวิทยาต่อ

การออกกาํลงักายในภาวะปกติ ของระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ ระบบประสาท ระบบหวัใจและหลอดเลือด ระบบ

การหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย รวมถึงการตอบสนองต่อการออกกาํลงักายในภาวะ

ผิดปกติ และพยาธิสรีรวิทยาของระบบดังกล่าว การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ทาง

กายภาพบาํบดั   

 

กบ ๖๑๑ ชีวกลศาสตร์คลนิิก         ๓ (๒-๒-๕) 

PX ๖๑๑ Clinical Biomechanics    

  ศึกษาชีวกลศาสตร์ขั้นสูงเก่ียวกบัเน้ือเยื่อของกล้ามเน้ือ กระดูก กระดูกอ่อน เส้นประสาท และเน้ือเยื่อ

เก่ียวพนัซ่ึงเป็นองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของการเคล่ือนไหว และศึกษาการทาํงานของระบบประสาท

กล้ามเน้ือในลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีมีรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวรวมทั้ งชีวกลศาสตร์การ

เคล่ือนไหวของผูท่ี้มีภาวะการเคล่ือนไหวหรือลกัษณะร่างกายท่ีผิดปกติ และความก้าวหน้าด้านชีวกลศาสตร์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบักายภาพบาํบดั  

 

 

 



กบ ๖๑๒ การควบคุมและเรียนรู้การเคลือ่นไหว        ๓ (๒-๒-๕) 

PX ๖๑๒ Motor Control and Motor Learning 

ศึกษากระบวนการควบคุมการเคล่ือนไหว พฒันาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีควบคุมการ

เคล่ือนไหวแบบต่างๆ การบูรณาการและการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีควบคุมการเคล่ือนไหว ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้การ

เคล่ือนไหว และการพฒันาสมรรถนะการเคล่ือนไหว รวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีดังกล่าวในการฝึกการ

เคล่ือนไหวในประชากรวยัต่างๆ ทั้งท่ีมีสุขภาพดีและท่ีมีปัญหาทางสุขภาพ 
 

กบ ๖๑๓ กายภาพบําบัดทางระบบประสาทข้ันสูง       ๓ (๑-๔-๔) 

PX ๖๑๓ Advanced Neurological Physical Therapy  

ศึกษาการพฒันาและปรับเปล่ียนของระบบประสาท ท่ีเป็นผลจากพยาธิสภาพ การเรียนรู้ หรือความ

เส่ือมสภาพตามวยั ท่ีเป็นรากฐานในการดูแลรักษาผูป่้วยทางระบบประสาท พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์หา

ปัญหาและตั้งเป้าหมายการรักษา บูรณาการและพฒันาทกัษะทางกายภาพบาํบดัสาํหรับผูป่้วยทางระบบประสาทขั้น

สูง ซ่ึงรวมถึงวธีิการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีมีปัญหาการทรงตวัท่ีมีสาเหตุมาจากพยาธิสภาพของหูชั้นใน  
 

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

PX ๖๑๔ Advanced Cardiovascular and Respiratory Physical Therapy    

ศึกษาความก้าวหน้าของงานวิจยัและทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัการตรวจประเมิน การรักษา การฟ้ืนฟูและการ

ป้องกนัการเกิดซํ้ าในผูป่้วยทางระบบหวัใจ หลอดเลือด และการหายใจในภาวะทัว่ไปและภาวะวิกฤต การประยุกต์

ความรู้ท่ีไดจ้ากหลกัฐานการวิจยัเชิงประจกัษ์เพื่อพฒันาแนวทางการดูแลรักษา การใชเ้คร่ืองมือในการติดตามการ

เปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยาทางระบบหวัใจ หลอดเลือด และการหายใจ การออกแบบและการจดัโปรแกรมการออก

กาํลงักายเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 

หมวดวชิาเลอืก 

กบ ๖๒๑ หัวข้อคัดสรรการวิจัยทางกายภาพบําบัด       ๓ (๑-๔-๔) 

PX ๖๒๑ Selected Topics in Physical Therapy Research 

ศึกษาอยา่งลึกซ้ึงในประเด็นการออกแบบการวิจยั สถิติ การประเมิน หรือการวดัทางกายภาพบาํบดัท่ีเป็น

ความกา้วหนา้ของวิธีวจิยัท่ีนิสิตมีความสนใจเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์มีความสามารถ

ตรงตามหวัขอ้ 

 

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 และผิวหนงันอกจากนั้น

ยงัศึกษาการใชย้ารักษาโรคติดเช้ือต่างๆ ไดแ้ก่ แบคทีเรีย ไวรัส รา และปาราสิต การใชย้าตา้นมะเร็ง และเภสัชวทิยา

ภูมิคุม้กนั โดยศึกษาในแง่คุณสมบติัทางเภสัชจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธ์ิ ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา ประโยชน์ในการ

ใชรั้กษาโรค และอาการขา้งเคียงท่ีเกิดจากการใชย้า 

 

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 การทดสอบและ

การปรับปรุงขอ้คาํถาม การสังเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือวดั การเขียนรายงานกระบวนการสร้างและพฒันา

เคร่ืองมือวดั รวมทั้งรู้จกัวธีิการใชเ้คร่ืองมือวดัต่างๆ ในการรวบรวมและตีความหมายของขอ้มูล 

 

วป ๕๔๓  การเปลีย่นแปลงทางสังคมและพฤติกรรมมนุษย์      ๓ (๓-๐-๖) 

RB ๕๔๓ Social Change and Human Behavior 

ศึกษาท่ีมาของการเปล่ียนแปลงทางสังคม เช่น ปัจจยัต่างๆ ท่ีนาํมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม ศึกษา

กระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคม และทฤษฎีสําคญัทางสังคมวทิยาในเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางสังคม ศึกษาผล

ของการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีต่อการปรับตนและกลุ่มทางสังคม 

 

วป ๕๗๔  การวิเคราะห์และสร้างเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้โดยริเร่ิมจากผู้เรียน     ๓ (๓-๐-๖) 

RB ๕๗๔ Analysis and Enhancement of Self - Directed Behavior 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีริเร่ิมจากผูเ้รียน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ตลอดจนการศึกษาปัจจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมดงักล่าว 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

ซับ ซ้อน  ไ ด้แ ก่  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 องค์ประกอบ รวมทั้งตามแนวคิดของ

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 

กระบวนการพฒันาเกณฑม์าตรฐานและตวับ่งช้ีสาํหรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพของงานวิจยั 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 วิเคราะห์วิจารณ์ นโยบายและแผนการวิจยัระดบัชาติและทอ้งถ่ิน แนวคิดเก่ียวกบัระบบ

และวงจรของโครงการ การจดัเตรียมเคา้โครงการวจิยั การประสานกิจกรรมโครงการ และการจดัการโครงการหรือ

ชุดโครงการในรูปแบบต่างๆ การจดัระบบการจดัเก็บเอกสาร การกาํกบัติดตามและการควบคุมงบประมาณ การ

ประเมินโครงการวิจยัหรือชุดโครงการวิจยั การประเมินการรายงานผลการวิจยั การเผยแพร่และใช้ประโยชน์

ผลการวิจยั สามารถวิเคราะห์โครงการวิจยั สามารถออกแบบ วางแผน และกาํหนดปฏิทินการบริหารจดัการ

โครงการวจิยั  

สร ๗๐๗  สรีรวทิยาของจิตประสาท                                        ๒ (๒-๐-๖) 

PS ๗๐๗  Neuro-Psychophysiology 

 ศึกษาบทบาท หน้าท่ีและกลไกการทาํงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ท่ีควบคุมและตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพทางจิตใจ และความแปรปรวนทางอารมณ์ ไดแ้ก่ การต่ืนตวั ความพึงพอใจ ความตกใจ ความ

กลวั ความกงัวล รวมทั้งภาวการณ์หลบั และการต่ืน ตลอดจนภาวะความผิดปกติทางจิตท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

การทาํงานของระบบต่างๆ 

สร ๗๐๙  ประสาทพฤติกรรมศาสตร์   ๒ (๒-๐-๖) 

PS ๗๐๙  Neurobehavioral Sciences 

 ศึกษาหนา้ท่ีและกลไกทางสรีรวิทยาของการรับรู้ การเรียนรู้ ความจาํ การใชภ้าษาเพื่อการส่ือความหมาย 

อารมณ์ และความสมัพนัธ์ของการอยูร่่วมกนัในสังคม รวมทั้งศึกษาพฒันาการทางจิตวทิยา 

 

ปริญญานิพนธ์  

กบ ๖๙๑ ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต                 ๑๒ หน่วยกติ 

PX ๖๙๑ Master’s Thesis         

ศึกษาค้นควา้และดาํเนินการวิจยัในหัวขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับกายภาพบาํบดัหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

นาํเสนอโครงร่างการวจิยัและความกา้วหนา้ของงานวิจยั ตลอดจนการสอบป้องกนัปริญญานิพนธ์ตามขอ้เสนอโครง

ร่างการวิจยั และการเตรียมตน้ฉบบังานวิจยัเพื่อการเผยแพร่ผลงาน โดยผลงานวิจยัมีรูปแบบและวิธีวิจยัท่ีถูกตอ้ง

และเป็นระบบ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  
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