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อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
๑) นักกายภาพบําบัดผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพ
๒) นักวิจยั /นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐเละเอกชน
๓) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
๔) ที่ปรึ กษาด้านการวิจยั และวิชาชีพกายภาพบําบัดในหน่วยงานสาธารณสุ ข
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นผู ้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ส าขากายภาพบํา บัด มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
กายภาพบํา บัด มี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมตลอดหลัก สู ต รไม่ ต่ าํ กว่ า ๒.๕ และมี คุ ณ สมบัติ ท ่ัว ไปตามข้อ บัง คับ
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ นทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๕๔ โดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร

ปรัชญา

บู รณาการ วิจ ัย และพัฒนาองค์ค วามรู้ ใ นศาสตร์ ท างกายภาพบํา บัด และศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้องมี ดุล ยพิ นิ จ
ทางคุ ณธรรม จริ ย ธรรม สร้ า งเสริ ม ความเชี่ ย วชาญและความแข็ง แกร่ ง ของวิช าชี พ กายภาพบํา บัด อันนํา ไปสู่
สุ ขภาพที่ดีของประชาชน
หลักสู ตร
จํ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต (หลักสู ตร วท.ม. ที่จดั การศึกษา แบบ ก ๒)
หมวดศึกษางานรายวิชา ไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
มี จ าํ นวนหน่ ว ยกิ ต ตลอดหลัก สู ตรไม่ น้อยกว่า ๓๖ หน่ ว ยกิ ต ประกอบด้ว ยการเรี ย นรายวิ ช า
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิตและทําวิจยั โดยทําปริ ญญานิพนธ์มีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ดังนี้
๑. หมวดวิชาบังคับ
๑๕ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเอก ไม่นอ้ ยกว่า
๖ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
๓ หน่วยกิต
๔. ปริ ญญานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
 รายวิชาหมวดวิชาบังคับ กําหนดให้เรียน ๑๕ หน่วยกิตในรายวิชา ดังต่อไปนี้
กบ ๕๐๑
PX ๕๐๑
กบ ๕๐๒
PX ๕๐๒
กบ ๕๐๓
PX ๕๐๓
กบ ๕๐๔
PX ๕๐๔
กบ ๕๐๕
PX ๕๐๕
กบ ๖๐๑
PX ๖๐๑

วิธีวจิ ยั และชีวสถิติเพื่อการวิจยั ด้านสุ ขภาพ ๑
Research Methodology and Biostatistics for Health Research ๑
แนวทางปฏิบตั ิอิงหลักฐานเชิ งประจักษ์
Evidence-Based Practice
เครื่ องมือการวิจยั ด้านสุ ขภาพ
Instruments for Health Research
วิธีวจิ ยั และชีวสถิติเพื่อการวิจยั ด้านสุ ขภาพ ๒
Research Methodology and Biostatistics for Health Research ๒
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก
Clinical Practice
สัมมนาการวิจยั ทางกายภาพบําบัด
Seminar in Physical Therapy Research

๓(๒-๒-๕)
๓(๑-๔-๔)
๓(๑-๔-๔)
๒(๑-๒-๓)
๓(๐-๙-๓)
๑(๐-๒-๑)

 หมวดวิชาเอก
กบ ๕๑๑
PX ๕๑๑
กบ ๕๑๒
PX ๕๑๒
กบ ๕๑๓
PX ๕๑๓
กบ ๕๑๔
PX ๕๑๔
กบ ๖๑๑
PX ๖๑๑
กบ ๖๑๒
PX ๖๑๒
กบ ๖๑๓
PX ๖๑๓
กบ ๖๑๔
PX ๖๑๔

กายภาพบําบัดทางการกีฬา
Sport Physical Therapy
การรักษาด้วยมือและการเคลื่อนไหว
Manual and Movement Therapy
ชีววิทยาโมเลกุลสําหรับกายภาพบําบัด
Molecular Biology for Physical Therapy
สรี รวิทยาการออกกําลังกายทางคลินิก
Clinical Exercise Physiology
ชีวกลศาสตร์ คลินิก
Clinical Biomechanics
การควบคุมและเรี ยนรู ้การเคลื่อนไหว
Motor Control and Motor Learning
กายภาพบําบัดทางระบบประสาทขั้นสู ง
Advanced Neurological Physical Therapy
กายภาพบําบัดขั้นสู งทางระบบหัวใจ หลอดเลือดและการหายใจ
Advanced Cardiovascular and Respiratory Physical Therapy

๓(๑-๔-๔)
๓(๑-๔-๔)
๓(๒-๒-๕)
๓(๑-๔-๔)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๑-๔-๔)
๓(๑-๔-๔)

 หมวดวิชาเลือก
กบ ๖๒๑
หัวข้อคัดสรรการวิจยั ทางกายภาพบําบัด
๓(๑-๔-๔)
PX ๖๒๑
Selected Topics in Physical Therapy Research
หมายเหตุ นิ สิตอาจเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นๆนอกเหนื อจากนี้ จากรายวิชาที่เปิ ดสอนในระดับบัณฑิ ตศึกษา
ภายใต้คาํ แนะนําและดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
 ปริญญานิพนธ์
กบ ๖๙๑
PX ๖๙๑

ปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
Master’s Thesis

๑๒ หน่วยกิต

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

รหัสวิชา
PX ๕๐๑
PX ๕๐๒
PX ๕๐๓

ภาคเรี ยนที่ ๑
ภาคเรี ยนที่ ๒
รายวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
วิธีวจิ ยั และชีวสถิติเพื่อการวิจยั ๓(๒-๒-๕) PX ๕๐๕ ปฏิบตั ิงานทางคลินิก
ด้านสุ ขภาพ ๑
แนวทางปฏิบตั ิอิงหลักฐานเชิ ง ๓(๑-๔-๔)
วิชาเอก
ประจักษ์
เครื่ องมือการวิจยั ด้านสุ ขภาพ ๓(๑-๔-๔)
วิชาเอก

PX ๕๐๔ วิธีวจิ ยั และชีวสถิติเพื่อการวิจยั
ด้านสุ ขภาพ ๒
PX ๖๐๑ สัมมนาการวิจยั ทาง
กายภาพบําบัด
รวมจํานวนหน่วยกิต

๒(๑-๒-๓)

วิชาเลือก

หน่วยกิต
๓(๐-๙-๓)
๓
๓
๓

๑(๐-๒-๑)
๑๒

รวมจํานวนหน่วยกิต

๑๒

ปี ที่ ๒
ภาคเรี ยนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
PX ๖๙๑ ปริ ญญานิพนธ์ระดับ
มหาบัณฑิต
รวมจํานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
๑๒
๑๒

ภาคเรี ยนที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา
PX ๖๙๑ ปริ ญญานิพนธ์ระดับ
มหาบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
รวมจํานวนหน่วยกิต

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 บวิธี วิจยั และหลัก การของชี ว สถิ ติสํา หรั บ วิ จยั ทางวิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
การศึกษาจริ ยธรรม รู ปแบบและวิธีการวิจยั ประเภทต่างๆ การกําหนดปั ญหาหรื อการตั้งสมมติฐานของการวิจยั การ
กําหนดความมุ่งหมาย ความสําคัญและขอบเขตของการวิจยั การวางแผนและออกแบบการวิจยั ศึกษาหลักการทาง
ระบาดวิทยาในงานวิจยั ชี วสถิ ติ การบริ หารจัดการข้อมูล หลักการวิเคราห์เชิ งปริ มาณ เชิ งคุณภาพ ความสัมพันธ์
การประยุกต์ใช้ชีวสถิติในการวิจยั และการใช้โปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ป
กบ ๕๐๒ แนวทางปฏิบัติองิ หลักฐานเชิ งประจักษ์
๓ (๑-๔-๔)
PX ๕๐๒ Evidence-Based Practice
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจยั ที่สามารถนํามาเป็ นข้อมูลอ้างอิง โดยวิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
การสื บค้นข้อมูล การกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลื อกรายงานการวิจยั การประเมิ นคุ ณภาพของงานวิจยั อย่างเที่ ยงตรง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติที่เหมาะสม และการประยุกต์ความรู ้ในการปฏิบตั ิทางคลินิกที่มีประสิ ทธิ ภาพ
กบ ๕๐๓ เครื่องมือการวิจัยด้ านสุ ขภาพ
๓ (๑-๔-๔)
PX ๕๐๓ Instruments for Health Research
ศึกษาหลักการและกระบวนการสร้างเครื่ องมือวิจยั การใช้เครื่ องมือวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ การวิเคราะห์
การเคลื่ อนไหว และเครื่ องมือที่ใช้ตรวจสอบด้านคุ ณภาพ ประเภทแบบสํารวจและแบบสอบถาม ตั้งแต่ข้ นั ตอนการ
เลื อกเครื่ องมื อที่ ถู กต้อง การเตรี ยมเครื่ องมื อ การทดสอบความเที่ ยงตรงและแม่ นยําของเครื่ องมื อการเก็ บข้อมู ล
การบริ หารจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครื่ องมือวิจยั ต่างๆ

กบ ๕๐๔ วิธีวจิ ัยและชี วสถิติเพือ่ การวิจัยด้ านสุ ขภาพ ๒
๒ (๑-๒-๓)
PX ๕๐๔ Research Methodology and Biostatistics for Health Research ๒
สัมมนาเกี่ ยวกับงานวิจยั ด้านกายภาพบําบัด และวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่ เกี่ ยวข้อง โดยศึ กษาจากเอกสาร
งานวิจยั โดยการอ่านเชิ งวิเคราะห์ (Critical reading) การวิจารณ์ เชิ งวิชาการ การอธิ บายหลักการและแนวทางของ
งานวิจยั ตลอดจนศึกษาผลการวิจยั และการตีความงานวิจยั เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ทางคลินิก และเพื่อเป็ นแนวทางใน
การกําหนดหัวข้อวิจยั และวิธีการวิจยั ในการทําปริ ญญานิ พนธ์ การสัมมนาเน้นการนําเสนอทฤษฎีหรื อแนวคิดที่ได้
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับปริ ญญานิ พนธ์ การเปรี ยบเทียบงานวิจยั ในด้านต่างๆ การออกแบบการวิจยั
สําหรับปริ ญญานิ พนธ์ แนวทางดําเนิ นงานวิจยั แผนการดําเนิ นงาน การจัดทําและนําเสนอโครงร่ างงานวิจยั เพื่อ
ปริ ญญานิพนธ์
กบ ๕๐๕ ปฏิบัติงานทางคลินิก
๓ (๐-๙-๓)
PX ๕๐๕ Clinical Practice
ประยุกต์ใช้ความรู ้ เชิ งประจักษ์ในการปฏิ บตั ิ ทางคลิ นิก เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ ทางวิชาชี พ
เฉพาะด้าน โดยพัฒนากระบวนการคิด การตรวจร่ างกายที่ตรงกับปั ญหาของผูร้ ับบริ การทางกายภาพบําบัด พัฒนา
กระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การส่ งเสริ ม ป้ องกัน และดูแลรักษา
ผูร้ ับบริ การทางกายภาพบําบัดด้วยเทคนิ คทางวิชาชี พได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการเขียนรายงานผูป้ ่ วยที่ผา่ น
การวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
กบ ๖๐๑ สั มมนาการวิจัยทางกายภาพบําบัด
๑ (๐-๒-๑)
PX ๖๐๑ Seminar in Physical Therapy Research
สัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่เป็ นเทคนิ คใหม่ๆ ในการวิจยั ทางกายภาพบําบัด ได้แก่ เทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เทคนิคสร้างหรื อพัฒนาเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล เทคนิ คการสังเคราะห์ผลการวิจยั โดยเลือกหัวข้อที่ไม่มีการสอน
ในวิชาอื่น วิเคราะห์เทคนิ คที่สนใจเปรี ยบเทียบให้เห็ นจุ ดเด่น และความแตกต่างจากเทคนิ คเดิ ม เพื่อนําไปสู่ การ
พัฒนางานวิจยั ในปริ ญญานิพนธ์
หมวดวิชาเอก
กบ ๕๑๑ กายภาพบําบัดทางการกีฬา
๓ (๑-๔-๔)
PX ๕๑๑ Sport Physical Therapy
เรี ยนรู ้ทฤษฎี และแนวคิดที่ทนั สมัยตลอดจนฝึ กปฏิ บตั ิการรักษาโดยการประยุกต์ใช้เทคนิ คกายภาพบําบัด
ให้เหมาะสมกับการดูแลนักกีฬาเฉพาะราย ฝึ กปฏิบตั ิการเป็ นนักกายภาพบําบัดในขณะที่นกั กีฬาเก็บตัวฝึ กซ้อมหรื อ
แข่งขัน เขียนและนําเสนอรายงานความก้าวหน้าในการรักษานักกีฬา หลักการประเมินนักกี ฬาเพื่อกลับไปแข่งขัน
ศึกษาข้อกําหนดของวิชาชี พในการเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านกายภาพบําบัดทางการกีฬา กฏระเบียบทางการกีฬาที่
เกี่ ยวข้องกับ การปฏิ บ ตั ิ ง านของนักกายภาพบําบัดในการปฏิ บ ตั ิง านด้านการกี ฬ าในการแข่ ง ขันระดับชาติ และ
นานาชาติ

กบ ๕๑๒ การรักษาด้ วยมือและการเคลือ่ นไหว
๓ (๑-๔-๔)
PX ๕๑๒ Manual and Movement Therapy
ศึกษาหลักการ พัฒนาทักษะการรักษาด้วยมือและการเคลื่อนไหว ศึกษาเทคนิคเฉพาะที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่
และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ในการตรวจประเมินและ
การรักษา และศึกษาความก้าวหน้าทางด้านการวิจยั
กบ ๕๑๓ ชี ววิทยาโมเลกุลสํ าหรับกายภาพบําบัด
๓ (๒-๒-๕)
PX ๕๑๓ Molecular Biology for Physical Therapy
ศึก ษาชี ววิทยาของร่ างกาย ตั้งแต่ระดับ โมเลกุ ล เซลล์ พันธุ ศ าสตร์ การควบคุ มการแสดงออกของยีน
การควบคุมการทํางาน การสื่ อสารของเซลล์ การตอบสนองของเซลล์เมื่อเกิ ดพยาธิ สภาพ กระบวนการซ่ อมแซม
ตลอดจนชี ววิท ยาของเซลล์ต้นกํา เนิ ดและการพัฒนาเซลล์ต้นกํา เนิ ดไปเป็ นเนื้ อเยื่อประเภทต่ า งๆ รวมถึ ง การ
ประยุกต์ความรู ้ดงั กล่าวมาอธิ บายวิธีการรักษาทางกายภาพบําบัด
กบ ๕๑๔ สรีรวิทยาการออกกําลังกายทางคลินิก
๓ (๑-๔-๔)
PX ๕๑๔ Clinical Exercise Physiology
ศึกษาความก้าวหน้าของงานวิจยั และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองและการปรับตัวทางสรี รวิทยาต่อ
การออกกําลังกายในภาวะปกติ ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
การหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย รวมถึ งการตอบสนองต่อการออกกําลังกายในภาวะ
ผิด ปกติ และพยาธิ ส รี ร วิ ท ยาของระบบดัง กล่ า ว การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่ อ นํา ไปประยุ ก ต์ใ ช้ท าง
กายภาพบําบัด
กบ ๖๑๑ ชี วกลศาสตร์ คลินิก
๓ (๒-๒-๕)
PX ๖๑๑ Clinical Biomechanics
ศึกษาชี วกลศาสตร์ ข้ นั สู งเกี่ยวกับเนื้ อเยื่อของกล้ามเนื้ อ กระดู ก กระดู กอ่อน เส้ นประสาท และเนื้ อเยื่อ
เกี่ ย วพันซึ่ ง เป็ นองค์ป ระกอบโครงสร้ า งพื้ นฐานของการเคลื่ อนไหว และศึ ก ษาการทํา งานของระบบประสาท
กล้า มเนื้ อในลัก ษณะการเคลื่ อ นไหวที่ มี รู ป แบบต่า งๆ การวิ เคราะห์ ก ารเคลื่ อ นไหวรวมทั้ง ชี ว กลศาสตร์ ก าร
เคลื่ อนไหวของผูท้ ี่ มีภาวะการเคลื่ อนไหวหรื อลักษณะร่ างกายที่ ผิดปกติ และความก้าวหน้าด้านชี 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 นาการและงานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้องกับ ทฤษฎี ค วบคุ ม การ
เคลื่อนไหวแบบต่างๆ การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีควบคุมการเคลื่ อนไหว ศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู ้การ
เคลื่ อ นไหว และการพัฒ นาสมรรถนะการเคลื่ อ นไหว รวมถึ ง การประยุ ก ต์ใ ช้ ท ฤษฎี ดัง กล่ า วในการฝึ กการ
เคลื่อนไหวในประชากรวัยต่างๆ ทั้งที่มีสุขภาพดีและที่มีปัญหาทางสุ ขภาพ
กบ ๖๑๓ กายภาพบําบัดทางระบบประสาทขั้นสู ง
๓ (๑-๔-๔)
PX ๖๑๓ Advanced Neurological Physical Therapy
ศึ ก ษาการพัฒนาและปรั บ เปลี่ ย นของระบบประสาท ที่ เป็ นผลจากพยาธิ ส ภาพ การเรี ย นรู ้ หรื อความ
เสื่ อมสภาพตามวัย ที่เป็ นรากฐานในการดูแลรั กษาผูป้ ่ วยทางระบบประสาท พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์หา
ปั ญหาและตั้งเป้ 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 เกี่ยวกับหลักการตรวจประเมิ น การรักษา การฟื้ นฟูและการ
ป้ องกันการเกิดซํ้าในผูป้ ่ วยทางระบบหัวใจ หลอดเลือด และการหายใจในภาวะทัว่ ไปและภาวะวิกฤต การประยุกต์
ความรู ้ที่ได้จากหลักฐานการวิจยั เชิ งประจักษ์เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลรักษา การใช้เครื่ องมือในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาทางระบบหัวใจ หลอดเลือด และการหายใจ การออกแบบและการจัดโปรแกรมการออก
กําลังกายเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
หมวดวิชาเลือก
กบ ๖๒๑ หัวข้ อคัดสรรการวิจัยทางกายภาพบําบัด
๓ (๑-๔-๔)
PX ๖๒๑ Selected Topics in Physical Therapy Research
ศึกษาอย่างลึกซึ้ งในประเด็นการออกแบบการวิจยั สถิติ การประเมิน หรื อการวัดทางกายภาพบําบัดที่เป็ น
ความก้าวหน้าของวิธีวจิ ยั ที่นิสิตมีความสนใจเป็ นพิเศษเฉพาะบุคคลภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่มีความสามารถ
ตรงตามหัวข้อ
ชค ๖๐๔ โภชนาการ
๒ (๒-๐-๖)
BC ๖๐๔ Nutrition
ศึ ก ษาโภชนาการของอาหารหลั ก ๕ หมู่ คื อ โปรตี น คาร์ โ บไฮเดรต 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 กล้ามเนื้ อ และผิวหนังนอกจากนั้น
ยังศึกษาการใช้ยารักษาโรคติดเชื้อต่างๆ ได้แก่ แบคทีเรี ย ไวรัส รา และปาราสิ ต การใช้ยาต้านมะเร็ ง และเภสัชวิทยา
ภูมิคุม้ กัน โดยศึกษาในแง่คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยา ประโยชน์ในการ
ใช้รักษาโรค และอาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา
วป ๕๐๒ การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
RB ๕๐๒ Construction and Development of Measuring Instruments in Behavioral Science
ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีใหม่ วิธีการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ ท้ งั ที่เป็ นการสร้างแบบสํารวจ แบบวัดทางพฤติกรรม
ศาสตร์ เริ่ มจากการวางแผนเครื่ องมือวัด การเขียนข้อคําถาม หรื อข้อความ การสังเคราะห์รายข้อ การทดสอบและ
การปรั บปรุ งข้อคําถาม การสังเคราะห์คุณภาพของเครื่ องมื อวัด การเขี ยนรายงานกระบวนการสร้ างและพัฒนา
เครื่ องมือวัด รวมทั้งรู ้จกั วิธีการใช้เครื่ องมือวัดต่างๆ ในการรวบรวมและตีความหมายของข้อมูล
วป ๕๔๓ การเปลีย่ นแปลงทางสั งคมและพฤติกรรมมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
RB ๕๔๓ Social Change and Human Behavior
ศึกษาที่ มาของการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม เช่ น ปั จจัยต่างๆ ที่นาํ มาซึ่ งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ศึ กษา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และทฤษฎีสําคัญทางสังคมวิทยาในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 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 จจัย
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าว 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
ซั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่ 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 ทฤษฎีรากฐาน เกี่ยวกับเจตคติและการสร้างมาตรวัดเจตคติตามรู ปแบบต่างๆ ประกอบด้วย
แบบลิเคอร์ ท เทอร์ สโตน ออสกูด ฮาเตอร์ กัตแมน และแบบอื่นๆ ฝึ กทักษะการสร้างบุคลิกภาพตามทฤษฎีที่สําคัญ
โดยเฉพาะทฤษฎีของไอแซงค์ แคทแทล เมอร์ เรย์ และทฤษฎีบุคลิ กภาพ ๕ องค์ประกอบ รวมทั้งตามแนวคิดของ
พระพุทธศาสนา เทคนิ คการเขียนข้อคําถามหรื อข้อความเพื่อการตรวจสอบและควบคุ มความเที่ยงตรงในการตอบ
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
พัฒนาโดยสถาบันรับรองมาตรฐานคุ ณภาพและสมาคมวิชาชี พที่มีชื่อเสี ยงต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กระบวนการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้สาํ หรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 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 จิตบุคลิ กภาพ จิ ตวิทยาสังคม จิตวิทยาอุ ตสาหกรรม/องค์การ เป็ นต้น ศึกษา
ประวัติและจุดกําเนิ ดของจิตวิทยาการรู ้คิด ศึกษาประเด็นต่างๆทางการรู ้คิด เช่น การรับรู ้ การจํา ภาษา การคิดและ
สติปัญญา ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยา การรู้คิดในการวิจยั วัดผล และประเมินผล การสร้างคําถาม
วิจยั บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีจดั การรู ้คิดในแต่ละประเด็น

วปจ ๗๓๖ การบริหารโครงการวิจัย
๓ (๓-๐-๖)
MER ๗๓๖ Research Project Management
ศึกษา อภิปราย วิเคราะห์วิจารณ์ นโยบายและแผนการวิจยั ระดับชาติและท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับระบบ
และวงจรของโครงการ การจัดเตรี ยมเค้าโครงการวิจยั การประสานกิจกรรมโครงการ และการจัดการโครงการหรื อ
ชุ ดโครงการในรู ปแบบต่างๆ การจัดระบบการจัดเก็บเอกสาร การกํากับติดตามและการควบคุ มงบประมาณ การ
ประเมิ นโครงการวิจยั หรื อชุ ดโครงการวิจยั การประเมิ นการรายงานผลการวิจยั การเผยแพร่ และใช้ประโยชน์
ผลการวิจยั สามารถวิเคราะห์ โครงการวิจยั สามารถออกแบบ วางแผน และกํา หนดปฏิ ทินการบริ หารจัดการ
โครงการวิจยั
สร ๗๐๗ สรี รวิทยาของจิตประสาท

๒ (๒-๐-๖)

PS ๗๐๗ Neuro-Psychophysiology
ศึกษาบทบาท หน้าที่และกลไกการทํางานของระบบต่างๆ ในร่ างกาย ที่ควบคุ มและตอบสนองต่อการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพทางจิตใจ และความแปรปรวนทางอารมณ์ ได้แก่ การตื่นตัว ความพึงพอใจ ความตกใจ ความ
กลัว ความกังวล รวมทั้งภาวการณ์หลับ และการตื่น ตลอดจนภาวะความผิดปกติทางจิตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
การทํางานของระบบต่างๆ
สร ๗๐๙ ประสาทพฤติกรรมศาสตร์

๒ (๒-๐-๖)

PS ๗๐๙ Neurobehavioral Sciences
ศึกษาหน้าที่และกลไกทางสรี รวิทยาของการรับรู ้ การเรี ยนรู ้ ความจํา การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อความหมาย
อารมณ์ และความสัมพันธ์ของการอยูร่ ่ วมกันในสังคม รวมทั้งศึกษาพัฒนาการทางจิตวิทยา
ปริญญานิพนธ์
กบ ๖๙๑ ปริญญานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต
๑๒ หน่ วยกิต
PX ๖๙๑ Master’s Thesis
ศึก ษาค้นคว้า และดํา เนิ นการวิจยั ในหัวข้อเรื่ องที่ เกี่ ย วข้องกับ กายภาพบํา บัดหรื อวิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
นําเสนอโครงร่ างการวิจยั และความก้าวหน้าของงานวิจยั ตลอดจนการสอบป้ องกันปริ ญญานิ พนธ์ตามข้อเสนอโครง
ร่ างการวิจยั และการเตรี ยมต้นฉบับงานวิจยั เพื่อการเผยแพร่ ผลงาน โดยผลงานวิจยั มีรูปแบบและวิธีวิจยั ที่ถูกต้อง
และเป็ นระบบ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์

