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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชากายภาพบ าบดั 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 

 

ปรชัญาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 

วิสยัทศันม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ :  เป็นองคก์รชั้นน าแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษา   

                                                     คุณธรรม และการรับใช้สงัคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล 

วิสยัทศันค์ณะกายภาพบ าบดั : เป็นองคก์รต้นแบบที่ผสานศาสตร์ องค์ความรู้  นวัตกรรม ระหว่าง           

      กายภาพบ าบัด และการส่งเสริมสขุภาพ เพื่อสขุภาวะผู้สงูอายุ 

ค่านิยมองคก์ร : P-THAI 

มุ่งมั่น (Perseverance) 

สามัคคี (Teamwork) 

จิตอารี (Hospitality) 

คล่องตัว (Agility) 

มีความเป็นสากล (Internationalization) 

 

ปรชัญาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั 

มุ่งมั่นวิชาการ ส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบ าบดั เพื่อสขุภาพที่ดีของประชาชน 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

   ชื่อหลักสตูรภาษาไทย หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

       ชื่อหลักสตูรภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Physical Therapy 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

  ภาษาไทย  ชื่อเตม็: วิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบ าบัด) 

        ชื่อย่อ: วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

  ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็: Bachelor of Science (Physical Therapy) 

        ชื่อย่อ: B.Sc. (Physical Therapy) 

3.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร  

     ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกติ 
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4.  รูปแบบของหลกัสูตร  

     หลักสตูรระดับปริญญาตรี  4  ปี 

 5. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2563 เป็นหลักสูตร

ปรับปรุง จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2558                 

โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรนี้ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 เป็นหลักสตูรใหม่  

 6.  อาชีพท่ีประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

  นักกายภาพบ าบัดที่ปฏบิัติงานในสถานบริการสขุภาพทุกระดับ ประจ าสถานศึกษา ที่ปรึกษาทาง        

ด้านสขุภาพประจ าสถานประกอบการ หรือ อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสายงานทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

7. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

  

ล าดบั 

ที ่

 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 
อ.ดร.วันวิสาข์ พานชิาภรณ ์

วท.บ. (กายภาพบ าบัด), 2543 

วท.ม. (กายภาพบ าบัด), 2546 

ปร.ด. (กายภาพบ าบัด), 2553 

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลยัมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล 

X XXXX 

XXXXX XX X 

2 
อ.ดร.กสมิา เอกธุวะปราณ ี

วท.บ. (กายภาพบ าบัด), 2551 

ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร์), 2558 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

X XXXX 

XXXXX XX X 

3 
อ.ดร.ประภาวด ีภิรมย์พล 

วท.บ.(กายภาพบ าบัด), 2534 

วท.ม.(กายภาพบ าบัด), 2542 

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การ 

ออกก าลังกาย), 2556 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

X XXXX 

XXXXX XX X 

4 
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค ์

วท.บ. (กายภาพบ าบัด), 2546 

วท.ม. (กายภาพบ าบัด), 2550 

ปร.ด. (กายภาพบ าบัด), 2556 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

X XXXX 

XXXXX XX X 

5 
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข 

วท.บ. (กายภาพบ าบัด), 2550 

วท.ม. (กายภาพบ าบัด), 2552 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของ

มนุษย)์, 2557 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

X XXXX 

XXXXX XX X 
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8. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

    ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติทางวิชาชีพใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของสาขาวิชากายภาพบ าบัด 

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ภาคปฏิบติัการทางทกัษะวิชาชีพ (คลินิก) 

   ใ ช้สถานที่  อุปกรณ์การสอนและบุคลากรในสถานที่ ของ โรงพยาบาลศูน ย์การแพท ย์                 

โรงพยาบาลทั่วไป สถานบริการสขุภาพภาครัฐ และเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.)  

และชุมชน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล เละภูมิภาค และคลินิกกายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. ระบบการจัดการศึกษา  

   จัดการการศึกษาเป็นแบบทวภิาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ               

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

10. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสตูร

กระทรวงศึกษาธกิารหรือเทยีบเท่า โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และจ านวนหน่วยกติรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

3. เป็นผู้ที่มีสขุภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่เจบ็ป่วยเหรือป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือ

มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 11. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

1. เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร 

2. ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมขั้นต ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

3. เข้าร่วมกจิกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2559 

5. สอบผ่านการสอบความรู้รวบยอด (Comprehensive Examination) 

6. มีจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏบิัติทางคลินิกครบตามมาตรฐานของสภากายภาพบ าบัด 
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7. สอบ ผ่ านการ ฝึ กปฏิบั ติ ท า งค ลินิ กตาม ข้อก า หนดของสา ขากายภาพบ า บั ด                         

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8. สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎีและปฏบิัติตามข้อก าหนดของสาขากายภาพบ าบัด คระ

กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. สอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพกายภาพบ าบัดทุกรายวิชาและต้องได้ผลการเรียนไม่ต ่ากว่า

ระดับ 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ตามข้อก าหนดของสภากายภาพบ าบัด 

12. โครงสร้างหลักสตูร 

   โครงสร้างหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบัด แบ่งเป็น ๓ หมวดวิชา 

ที่สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 

 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

-  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  30 หน่วยกติ 

-  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

    หมวดวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

    หมวดวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

                 99 หน่วยกติ 

                 28 หน่วยกติ 

                 71 หน่วยกติ 

-  หมวดวิชาเลือกเสรี                     6 หน่วยกติ 

รวมไม่น้อยกว่า                135 หน่วยกติ 

 

 13. ค าอธิบายรายวิชา 

  หมวดวิชาศึกษาทั้วไป 

มศว111    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 

SWU111   Thai for Communication 

     ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด                 

และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ 

ขยายความ และพรรณนาความ 

มศว121    ภาษาองักฤษเพื่อประสทิธภิาพการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

SWU121   English for Effective Communication I 

     ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใน

สถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยี

สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
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มศว122    ภาษาองักฤษเพื่อประสทิธภิาพการสื่อสาร 2      3(2-2-5) 

SWU122   English for Effective Communication II 

     ศึกษาและฝึกทกัษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใน

สถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยี

สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว123    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1     3(2-2-5) 

SWU123   English for International Communication I 

     ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้ เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็น

ภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท ์ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาใน

สถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว124    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2          3(2-2-5) 

SWU124   English for International Communication II 

     ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็น

ภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ          

ทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว131    ลีลาศ         1(0-2-1) 

SWU131   Social Dance 

     เทคนิคและทกัษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่

เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสขุภาพ 

มศว132    สมรรถภาพส่วนบุคคล            1(0-2-1) 

SWU132   Personal Fitness 

     หลักการพื้ นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน 

และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

มศว133    การวิ่งเหยาะเพื่อสขุภาพ               1(0-2-1) 

SWU133   Jogging for Health 

     หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะการวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิต

และความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพื่อสขุภาพ 
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มศว134    โยคะ           1(0-2-1) 

SWU134   Yoga 

     เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความแขง็แรงของ

ร่างกายเพื่อสขุภาพ 

มศว135    ว่ายน า้                     1(0-2-1) 

SWU135   Swimming 

     เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน า้ การว่ายน า้ท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกา

การแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน า้เพื่อสขุภาพ 

มศว136    แบดมินตัน               1(0-2-1) 

SWU136   Badminton 

     ทกัษะการยืน การเคล่ือนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตา

ข่าย กลวิธกีารเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน

เพื่อสขุภาพ 

มศว137    เทนนิส               1(0-2-1) 

SWU137   Tennis 

     เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่น

ประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสขุภาพ 

มศว138    กอล์ฟ                1(0-2-1) 

SWU138   Golf 

     ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟการใช้และเกบ็

รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสขุภาพ 

มศว139    การฝึกโดยการใช้น า้หนัก               1(0-2-1) 

SWU139   Weight Training 

     เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการปฏบิัติ การฝึกโดยการใช้น า้หนักและการประยุกต์

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกบัการศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการ

ใช้น า้หนักเพื่อสขุภาพ 
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มศว141    ชีวิตในโลกดิจิทลั                              3(3-0-6) 

SWU141   Life in a Digital World 

     ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมินสื่อ

สารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการ

ป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้ เท่าทันสื่อสาร

สนเทศและเทคโนโลยี 

มศว151    การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์                3(3-0-6) 

SWU151   General Education for Human Development 

     ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยา ลัย                     

ศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนวทางการพัฒนา

พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้  การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการ

แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

มศว161    มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้                          2(2-0-4) 

SWU161   Human in Learning Society 

               ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้  

มศว241    แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม      2(1-2-3) 

SWU241   Digital Technology and Society Trends 

     ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์

แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสังคมโลกอนาคต 

มศว242    คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

SWU242   Mathematics in Daily Life 

     ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค

และการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
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มศว243    การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                                                     3(3-0-6) 

SWU243   Personal Financial Management 

     ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง ส่วน

บุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล 

การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกนั การบริหารหนี้  และการวางแผนลงทุน 

มศว244    วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี     3(3-0-6) 

SWU244   Science for Better Life and Environment 

     ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่ร่วมกัน

อย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ

วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้ เท่าทันและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

มศว245    วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม      2(2-0-4) 

SWU245   Science, Technology and Society 

     ศึกษากระบวนทศัน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก ผลกระทบของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทยใน

ปัจจุบัน 

มศว246    วิถีชีวิตเพื่อสขุภาพ        2(2-0-4) 

SWU246   Healthy Lifestyle 

     ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสขุภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับ

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

มศว247    อาหารเพื่อชีวิต        2(1-2-3) 

SWU247   Food for Life 

     ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสขุภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑเ์สริม

อาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้ อและการเก็บรักษาอาหาร            

การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 
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มศว248    พลังงานทางเลือก        2(2-0-4) 

SWU248   Alternative Energy 

     ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและพลังงาน

ทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม 

มศว251    ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์       2(1-2-3) 

SWU251   Music and Human Spirit 

     ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้

คุณค่าของตนเองและบริบทของสงัคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน 

มศว252    สนุทรียศาสตร์เพื่อชีวิต       3(3-0-6) 

SWU252   Aesthetics for Life 

     ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ   

การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สนุทรียะที่ผสานสมัพันธก์บับริบทสงัคม วัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

มศว253    สนุทรียสนทนา        2(1-2-3) 

SWU253   Dialogue 

     ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้

สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้ สึก

ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ ง การเรียนรู้ ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาใน

สถานการณ์ที่หลากหลาย 

มศว254    ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์       2(1-2-3) 

SWU254   Art and Creativity 

     ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงาน

ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

มศว255    ธรรมนูญชีวิต        2(1-2-3) 

SWU255   Constitution for Living 

     ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการปฏิบัติ

ตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง

พร้อมฝึกปฏบิัติ 
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มศว256    การอ่านเพื่อชีวิต        2(2-0-4) 

SWU256   Reading for Life 

     ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว257    วรรณกรรมและพลังทางปัญญา      2(2-0-4) 

SWU257   Literature for Intellectual Powers 

     ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสนุทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์

วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

มศว258    ศิลปะการพูดและการน าเสนอ       2(2-0-4) 

SWU258   Arts of Speaking and Presentation 

    ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษา และเนื้ อหา             

การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากบัการพูดประเภทต่างๆ 

มศว261    พลเมืองวิวัฒน์         3(3-0-6) 

SWU261   Active Citizens 

     ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทศัน์เกี่ยวกบัพลเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึดหลัก

สันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเห ล่ือมล ้าในสังคม รวมทั้ง

แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

มศว262    ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสงัคม     2(2-0-4) 

SWU262   History and Effects on Society 

     ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมในบริบท

ของโลกาภิวัตน์ 

มศว263    มนุษย์กบัสนัติภาพ        2(2-0-4) 

SWU263   Human and Peace 

     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ป รัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม       

และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์

เกี่ยวกบัสนัติภาพและสนัติสขุของมนุษยชาติ 
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มศว264    มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม       2(2-0-4) 

SWU264   Human in Multicultural Society 

     ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทาง

สังคม เชื้ อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวน

ทศัน์ และการปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

มศว265    เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์        3(3-0-6) 

SWU265   Economic Globalization 

     ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกจิโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบ

ต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

มศว266    ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง       2(2-0-4) 

SWU266   Sufficiency Economy 

     ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ

เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้ จากโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ การวิ เคราะห์                  

หาแนวทางประ ยุกต์ ใ ช้ ในการด า เนินชี วิตและการประกอบอาชีพ อันจะน า ไปสู่ ก ารพึ่ งตนเอง                        

บนความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

มศว267    หลักการจัดการสมัยใหม่       2(2-0-4) 

SWU267   Principles of Modern Management 

     ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร           

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสงัคมอย่างย่ังยืน 

มศว268    การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย     2(1-2-3) 

SWU268   Social Study by Research 

     ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบ

วิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกดิความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

มศว341    ธุรกจิในโลกดิจิทลั          2(1-2-3) 

SWU341   Business in a Digital World 

     ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุ รกิจ ในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ  หลักจริยธรรมและกฎหมาย                          

ที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
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มศว351    การพัฒนาบุคลิกภาพ        3(2-2-5) 

SWU351   Personality Development 

     ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล   การวิเคราะห์

และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาท

พื้นฐานทางสงัคม ทกัษะสื่อสารและการสร้างสมัพันธภาพที่ดีงามกบัผู้อื่น 

มศว352    ปรัชญาและกระบวนการคิด       3(3-0-6) 

SWU352   Philosophy and Thinking Process 

     ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทกัษะ การคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพื้ นฐานความมี

เหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

มศว353    การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม      3(3-0-6) 

SWU353   Logical Thinking and Ethics 

     ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้  คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญของวิธีคิด

อย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม 

จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสขุท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

มศว354    ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม      3(2-2-5) 

SWU354   Creativity and Innovation 

     ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และ

ทรัพย์สนิทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏบิัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

มศว355    พุทธธรรม         3(3-0-6) 

SWU355   Buddhism 

     ศึกษาภมูิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบน

ฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการด าเนินชีวิตที่มี

ศีลธรรมและสนัติสขุ 
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มศว356    จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต      2(2-0-4) 

SWU356   Social Psychology for Living 

     ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสงัคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทาง

สงัคมที่ท าให้เกดิพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์

ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการด าเนินชีวิตอย่าง

มีความสขุ 

มศว357    สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม      2(2-0-4) 

SWU357   Mental Health and Social Adaptability 

     ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสขุภาพจิต การปรับตัวในสงัคม การวิเคราะห์สาเหตุและการ

ป้องกนัสขุภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มศว358    กจิกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม      2(1-2-3) 

SWU358   Creative Activities for Life and Social Development 

     ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์จากกจิกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากจิกรรมให้มีคุณค่า

ต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 

มศว361    มศว เพื่อชุมชน        3(1-4-4) 

SWU361   SWU for Communities 

     ศึกษาวิธีการและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม

นิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม   รวมทั้งเสริมสร้าง

สมัพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

มศว362    ภูมิปัญญาท้องถิ่น        2(1-2-3) 

SWU362   Local Wisdom 

     ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและพัฒนาการของ

ชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กบัการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ ร่วมกบัชุมชน 

เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้ งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การ

พัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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มศว363    สมัมาชีพชุมชน        2(1-2-3)       

SWU363   Ethical Careers for Community 

     ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม                  

และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี 

และความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อนัจะท าให้เกดิแนวทางการพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที่เข้มแขง็และย่ังยืน 

มศว364    กจิการเพื่อสังคม        2(1-2-3) 

SWU364   Social Enterprise 

         ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ

เพื่อสังคม เรียนรู้ กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ จากกิจการ เพื่อสังคม

ต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กจิการเพื่อสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบิัติร่วมกบัชุมชน 

  หมวดวิชาเฉพาะ 

  พื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

   กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

กภ101      ระบบร่างกายมนุษย์ 1  3(1-4-4)  

PTX101    Human Body System I 

               โครงสร้าง หน้าที่ ของระบบกล้ามเนื้ อและกระดูกของมนุษย์ การท างาน ความพิการผิดรูป ของ

โครงสร้างและการเสื่อมสภาพตามอายุขัย 

กภ102      สรีรวิทยาของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  2(2-0-4) 

PTX102    Physiology of Musculoskeletal System 

     สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอน็ กระดูกและข้อต่อของมนุษย์ 

กภ103      ระบบร่างกายมนุษย์ 2    3(2-2-5) 

PTX103    Human Body System II 

        โครงสร้าง หน้าที่และความสัมพันธข์องระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด การผสมผสานความรู้พื้นฐาน

ทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธวิิทยา พยาธกิ าเนิด และพยาธิสรีรวิทยา 

กภ104      จิตวิทยาคลินิกส าหรับกายภาพบ าบัด  1(1-0-2) 

PTX104    Clinical Psychology for Physical Therapy 

        พฤติกรรมและสภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของผู้ป่วยวัยต่าง ๆ และคนพิการ การบริหารจัดการ

กบัปัญหาทางจิตเวชส าหรับผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัด 
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กภ105      ชีวกลศาสตร์การเคล่ือนไหว  2(1-2-3) 

PTX105    Biomechanics of Movement 

        ชีวกลศาสตร์ของเนื้ อเย่ือและโครงสร้างของร่างกาย ชีวกลศาสตร์ของข้อต่อในรยางค์ส่วนบน รยางค์

ส่วนล่าง กระดูกสนัหลัง กระดูกแกนกลาง การเคล่ือนไหวที่ปกติและไม่ปกติ 

ฟส109      ฟิสกิสป์ระยุกต์ส าหรับกายภาพบ าบัด  1(1-0-2)  

PY109      Applied Physics for Physical Therapy    

        คุณสมบัติทางไฟฟ้า คล่ืน เสียง แสง สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และความร้อน ส าหรับการรักษาทาง

กายภาพบ าบัด 

กภ201      ระบบร่างกายมนุษย์ 3  3(2-2-5) 

PTX201    Human Body System III 

        โครงสร้าง หน้าที่ของระบบประสาท ทางเดินประสาท ประสาทวิทยาในระดับเซลล์ ประสาทสรีรวิทยา 

ประสาทพยาธวิิทยาและการประยุกต์ใช้ในวิชากายภาพบ าบัดทางระบบประสาท 

กภ202      โรคของระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและสญัญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ  1(1-0-2) 

PTX202    Musculoskeletal Diseases and Electromyography 

        การศึกษาเกี่ยวกับโรค พยาธิสภาพ ในภาวะทางระบบกล้ามเนื้ อและกระดูก การศึกษาและวิเคราะห์

สญัญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อในการเคล่ือนไหวร่างกาย และหลักการใช้สญัญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบป้อนกลับ 

กภ203      ชีวกลศาสตร์การเดิน  1(0-2-1) 

PTX203    Gait Biomechanics 

        จลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวงจรการเดินในคนปกติ วิธกีารวิเคราะห์การเดิน การเปลี่ยนแปลงของ

การเดินตามช่วงวัย รูปแบบการเดินในผู้ที่มีปัญหาระบบกระดูกกล้ามเนื้อและระบบประสาท 

กภ204      เภสัชวิทยาส าหรับกายภาพบ าบัด  1(1-0-2) 

PTX204    Pharmacology for Physical Therapy  

        หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยาส าหรับการใช้ในคลินิก ข้อบ่งชี้การใช้ยา ผลของยา ผลข้างเคียง และข้อ

ควรระวังในการออกฤทธิ์ของยา ในผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัดในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท 

ระบบหัวใจและปอด 

กภ301      การคัดกรองผู้ป่วยและแนวทางตัดสนิใจทางคลินิก  1(0-2-1) 

        ส าหรับการจัดการทางกายภาพบ าบัด 

PTX301    Screening and Clinical Reasoning for Physical Therapy Management 

        ระบาดวิทยาพื้นฐาน การคัดกรองผู้ป่วย การตัดสนิใจส่งต่อ การส่งปรึกษา และการรับไว้รักษาด้วย

วิธกีารทางกายภาพบ าบัด 
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กภ302      ระบบร่างกายมนุษย์ 4           2(2-0-4) 

PTX302    Human Body System IV 

        ความสมัพันธข์องโครงสร้างพื้นฐาน และหน้าที่การท างานของระบบผิวหนัง ภูมิคุ้มกนั การย่อยอาหาร 

การขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ และระบบสบืพันธุ ์รวมถึงสามารถน าเสนอและผสมผสานความรู้พื้นฐานทางกายวิภาค

ศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธวิิทยาของระบบดังกล่าว 

 

     กลุ่มเสริมสรา้งทกัษะทางภาษาและการสือ่สาร 

กภ111      ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพ 1  2(1-2-3) 

PTX111    English for Professional Purposes I 

        การอ่านภาษาองักฤษที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพอย่างมีประสทิธภิาพ อ่านจับใจความและสรุปเนื้อหาส าคัญ

จากหนังสอื บทความ และงานวิจัยทางวิชาชีพ 

กภ311      ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพ 2  2(1-2-3) 

PTX311    English for Professional Purposes II 

     พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ การเขียนรายงานผู้ป่วย การเขียนบทความ

ทางวิชาการ บทคัดย่อ ประวัติส่วนตัว และจดหมายสมัครงาน 

กภ411      ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพ 3  2(1-2-3) 

PTX411    English for Professional Purposes III 

        การฟัง การพูดภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวัน และในวิชาชีพกายภาพบ าบัด การน าเสนอรายงานผู้ป่วย

ด้วยวาจา การสื่อสารกบัผู้รับบริการ 

กภ412      ทกัษะการสื่อสารสขุภาพ  1(0-2-1) 

PTX412    Health Communication Skill 

        การสื่อสารในที่ชุมชน การประชาสมัพันธ ์การเลือกใช้สื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤติ การสร้างสัมพันธภาพ

ที่ดีระหว่างบุคคล การท างานเป็นทมี การวางแผน การก าหนดแนวทางปฏบิัติและการประเมินผลการสื่อสาร

สขุภาพต่อบุคคลและกลุ่มคน 

  

  วิชาชีพกายภาพบ าบดั 

       กลุ่มการรกัษาดว้ยไฟฟ้าและการเคลือ่นไหว 

กภ121      การเคล่ือนย้ายและเทคโนโลยีส าหรับการเคล่ือนไหว  2(0-4-2) 

PTX121    Transfer and Technology for Mobility   

        ปฏบิัติการจัดท่าทางผู้ป่วย การเคล่ือนย้ายผู้ป่วยบนเตียง การเคล่ือนย้ายผู้ป่วยโดยใช้รถเขน็ เคร่ืองช่วย

เดินชนิดต่าง ๆ การใช้กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นในผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ 
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กภ122      หลักการเคล่ือนไหวร่างกายทางกายภาพบ าบัด  2(1-3-2) 

PTX122    Principle of Body Movement in Physical  Therapy 

        หลักการเคล่ือนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆ การเคล่ือนไหวด้วยตนเอง  การเคล่ือนไหวส่วนของร่างกาย

ให้ผู้อื่น การตรวจประเมินความยาวและความแขง็แรงของกล้ามเนื้อที่เป็นพื้ นฐานในการตรวจร่างกาย รวมถึง

การป้องกนั ส่งเสริม และรักษาทางกายภาพบ าบัด 

กภ123      หลักการตรวจประเมินการเคล่ือนไหวของข้อต่อ  2(1-2-3) 

PTX123    Principle of Evaluation of Joint Motion 

        การตรวจประเมินการเคล่ือนไหวของข้อต่อในรยางค์ส่วนบน รยางค์ส่วนล่าง และกระดูกสนัหลัง และ

ท่าทางที่ปกติและไม่ปกติ 

กภ221      การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของร่างกาย  2(1-2-3) 

PTX221    Analysis of Body Movement 

         วิเคราะห์การเคล่ือนไหวที่ปกติและการเคล่ือนไหวที่ผิดปกติของผู้ที่มีพยาธสิภาพจากระบบประสาทและ

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้ อได้ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทางกายวิภาคศาตร์  ชีวกลศาสตร์                

มาประกอบการใช้เหตุผลทางคลินิกในการตั้งสมมติฐานของสาเหตุที่ท าให้เกิดรูปแบบการเคล่ือนไหวผิดปกติ

จากผลการวิเคราะห์การเคล่ือนไหว  

กภ222      การรักษาด้วยการออกก าลังกายและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  2(1-2-3) 

PTX222    Therapeutic Exercise and Physical Fitness Test 

        กลไกการตอบสนองและผลของการฝึกต่อระบบต่างๆ ในร่างกายจากการออกก าลังกาย หลักการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายพื้นฐาน การให้ค าแนะน าและรักษาด้วยการออกก าลังกายต่อสุขภาวะองค์รวมทั้งร่างกาย

และจิตใจในแต่ละช่วงวัย 

กภ223 การประเมินและรักษาระบบกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า   2(1-2-3) 

PTX223 Electrodiagnosis and Electrotherapy for Musculoskeletal System 

         คุณลักษณะ ผลทางสรีรวิทยาของกระแสไฟฟ้า  การวิเคราะห์ปัญหา และประยุกต์ใช้ใน การรักษาทาง

กายภาพบ าบัด การเพิ่มความแขง็แรง ชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ เรียนรู้การเคล่ือนไหว ซ่อมสร้างบาดแผล

และวินิจฉัยการบาดเจบ็ของเส้นประสาทส่วนปลาย 

กภ224 บูรณาการการรักษาด้วยไฟฟ้าและคลื่น  3(1-4-4) 

PTX224 Integration of Electrotherapy and Diathermy  

  คุณสมบัติ  ผลทางส รี รวิ ทยา ต่อ ร่ า งกาย ของ เค ร่ืองมือทา งไฟฟ้า  การวิ เคราะ ห์ ปัญหา  

และประยุกต์ใช้ในการรักษาทางกายภาพบ าบัดเพื่อลดปวดและลดบวม 
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กภ321      การรักษาด้วยการออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  1(0-2-1) 

PTX321    Therapeutic Exercise in Patients with Non-communicable Diseases 

   การออกก าลังกายเพื่อการรักษาและธาราบ าบัดในภาวะความผิดปกติทางเมตาบอลิค ความดันโลหิตสูง 

ไขมันในเส้นเลือด เบาหวาน และภาวะอ้วน  

   

กภ421      การรักษาด้วยการออกก าลังกายในภาวะเฉพาะ  1(0-2-1) 

PTX421    Therapeutic Exercise for Specific Conditions 

         การออกก าลังกายเพื่อการรักษา ป้องกนั ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสขุภาพในผู้สงูอายุ และภาวะเฉพาะต่างๆ 

การปรับพฤติกรรม ท่าทาง การใช้งาน และการเคล่ือนไหว    

      

  กลุ่มกายภาพบ าบดัทางระบบกลา้มเน้ือ และกระดูก 

กภ231      การรักษาด้วยความร้อนและความเยน็  1(0-2-1) 

PTX231    Heat and Cold Therapy 

        การตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายต่อความร้อนและความเยน็ คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของ

อุปกรณ์ให้ความร้อนและความเยน็ชนิดตื้น และการประยุกต์ใช้ในการรักษาทางกายภาพบ าบัด 

 

กภ232      การรักษาด้วยการดัดดึง  2(0-4-2) 

PTX232    Mobilization Therapy  

        ปฏิบัติการตรวจประเมิน และการรักษาด้วยวิธีการดัดดึงข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงแนวทางการ

ประยุกต์วิธกีารดัดดึงข้อต่อในผู้ที่มีปัญหาด้านระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 

กภ331      การจัดการทางกายภาพบ าบัดในภาวะทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก           4(2-6-4)        

PTX331    Physical Therapy management in Musculoskeletal Conditions 

        กลไกการเกดิพยาธิสภาพ อาการ และอาการแสดง การรักษาทางการแพทย์ การคิดและการตัดสนิใจทาง

คลินิก การตรวจประเมิน การวินิจฉัยทางกายภาพบ าบัด การวางแผนการรักษา การรักษา การส่งเสริมสขุภาพ 

การป้องกนั และการฟ้ืนฟูทางกายภาพบ าบัดในภาวะทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และกายภาพบ าบัดทาง

กฬีา 

กภ332      การรักษาด้วยมือ   2(0-4-2) 

PTX332    Manual Therapy  

        ปฏบิัติการตรวจ ประเมิน และการรักษาด้วยการนวด การเคล่ือนไหวเส้นประสาท การดึงข้อต่อกระดูกสนั

หลัง รวมถึงแนวทางประยุกต์การรักษาในผู้ที่มีปัญหาระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 
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กภ431      การยศาสตร์และการจัดการทางกายภาพบ าบัด  1(1-0-2) 

PTX431    Ergonomics and Management in Physical Therapy 

        ความสมัพันธร์ะหว่างคน งาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบทบาทนักกายภาพบ าบัดในการป้องกนัหรือลด

การบาดเจบ็ และการเพิ่มประสทิธภิาพในการท างาน 

       กลุ่มกายภาพบ าบดัทางระบบประสาท 

กภ241      การประเมินผู้ป่วยทางระบบประสาท  2(1-3-2) 

PTX241    Evaluation of Patients with Neurological Conditions 

        การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจพิเศษ หลักการวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา           

การวางแผนการรักษา การใช้เหตุผลทางคลินิก และติดตามความก้าวหน้าในการประเมินผู้ ป่วยทางระบบ

ประสาท 

กภ341      กายภาพบ าบัดในภาวะทางระบบประสาท   4(2-6-4) 

PTX341    Physical Therapy in Neurological Conditions 

        พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและ การรักษา       

การส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟูทางกายภาพบ าบัดในภาวะทางระบบประสาท ความก้าวหน้าทางเทคนิคการ

รักษา และการน าเสนอข้อมูลตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ  

กภ342      กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยเดก็   3(2-3-4) 

PTX342    Physical Therapy in Pediatrics   

               พัฒนาการเด็ก พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจประเมิน การวิเคราะห์ปัญห า           

การวางแผนและการรักษา การส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟูทางกายภาพบ าบัดในผู้ ป่วยเดก็ภาวะต่าง ๆ  และ

การน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

        กลุ่มกายภาพบ าบดัทางระบบหวัใจและปอด 

กภ251      การประเมินผู้ป่วยทางระบบหัวใจและปอด  2(1-3-2) 

PTX251    Evaluation of Patients with Cardiopulmonary Conditions 

        หลักการตรวจประเมินทางกายภาพบ าบัดในภาวะทางระบบหัวใจ และปอด การแปลผลการตรวจทาง

ห้องปฏบิัติการ การคิดวิเคราะห์ปัญหา และการป้องกนัตนเองจากการติดเชื้อขณะตรวจประเมิน 

กภ351      กายภาพบ าบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด    4(2-6-4) 

PTX351    Physical Therapy in Cardiopulmonary Conditions 

   กลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษาทางการแพทย์ การตรวจประเมิน วินิจฉัย 

การวางแผนการรักษา การรักษา การฟ้ืนฟูทางกายภาพบ าบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด 
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    กลุ่มกายภาพบ าบดัส าหรบัภาวะเฉพาะ 

กภ461      กายภาพบ าบัดพื้นฐานส าหรับผู้สงูอายุ  1(1-0-2) 

PTX461    Foundation of Physical Therapy for Geriatric 

   กลไกการเปล่ียนแปลงของระบบต่างๆ ในร่างกายของผู้สูงอายุ ยาที่ใช้ในผู้สูงอายุที่มีผลต่อการรักษา

ทางกายภาพบ าบัด และบทบาทของนักกายภาพบ าบัดในการดูแลสขุภาวะของผู้สงูอายุ 

กภ462      กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ   2(2-0-4) 

PTX462    Physical Therapy in Special Conditions    

        การป้องกนั รักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัดในภาวะตั้งครรภ์และการคลอด ผู้ป่วยจิตเวช มะเรง็ 

เบาหวาน ภาวะไฟไหม้น า้ร้อนลวก ภาวะภมูิคุ้มกนับกพร่องและภาวะอื่นๆ 

กภ463      กายภาพบ าบัดในชุมชนและผู้สงูอายุ  1(0-3-0) 

PTX463    Physical Therapy in Community and Geriatric 

        ปัญหาสขุภาพ ประยุกต์ความรู้ทางกายภาพบ าบัดและการสื่อสารทางสขุภาพ ในการส่งเสริม ป้องกนัและ

การรักษาสขุภาพของผู้สงูอายุและประชาชนในชุมชน 

 

       กลุ่มการปฏิบติังานทางคลินิกกายภาพบ าบดั 

กภ371      คลินิกกายภาพบ าบัด 1  2(0-6-0) 

PTX371    Clinical Physical Therapy I  

   การศึกษาเวชระเบียน ฝึกทกัษะการซักประวัติ การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การตรวจประเมินทาง

กายภาพบ าบัด การเขียนรายงาน และการน าเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

กภ372      คลินิกกายภาพบ าบัด 2        4(0-16-0) 

PTX371    Clinical Physical Therapy II  

   การฝึกทักษะทางกายภาพบ าบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ ป่วย โดยเน้นการศึกษาเวชระเบียน และ

การซักประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบ าบัดเป็นหลัก การระบุและวิ เคราะห์ปัญหา การวางแผนการ

รักษา รวมทั้งให้การรักษาเบื้ องต้น การเขียนรายงานและน าเสนอข้อมูลของผู้ ป่วยภาวะต่างๆ  ตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

กภ471      คลินิกกายภาพบ าบัด 3        4(0-16-0)  

PTX471    Clinical Physical Therapy III  

  การฝึกทักษะทางกายภาพบ าบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ ป่วย การซักประวัติ การตรวจประเมินทาง

กายภาพบ าบัด โดยเน้นการระบุและวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษาเป็นหลัก การเลือกและปฏิบัติการ

รักษาด้วยความรับผิดชอบและเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เรียนรู้ทกัษะพื้นฐานในการให้ค าปรึกษา การ

เขียนรายงานและน าเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ 
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กภ472      คลินิกกายภาพบ าบัด 4        4(0-16-0) 

PTX472    Clinical Physical Therapy IV  

  การฝึกพัฒนาทกัษะทางกายภาพบ าบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ               การตรวจ

ประเมินทางกายภาพบ าบัด โดยเน้นการระบุและวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษาเป็นหลัก เลือกและ

ปฏิบัติการรักษาด้วยความรับผิดชอบและเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เรียนรู้ทักษะพื้ นฐานในการให้

ค าปรึกษาและทกัษะในการส่งเสริมสขุภาพ การเขียนรายงาน และน าเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ด้วยการ

อ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์  

กภ473      คลินิกกายภาพบ าบัด 5        2(0-8-0) 

PTX473    Clinical Physical Therapy V  

   การฝึกพัฒนาทกัษะทางกายภาพบ าบัด การสร้างสมัพันธภาพกบัผู้ป่วย การซักประวัติ การตรวจประเมินทาง

กายภาพบ าบัด ระบุและวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้นวิธกีารรักษาผู้ป่วย                      ที่

มีประสิทธิภาพ เรียนรู้ทกัษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทกัษะการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วยการ

เขียนรายงานและน าเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

กภ474      คลินิกกายภาพบ าบัด 6        2(0-8-0) 

PTX474    Clinical Physical Therapy VI  

   การฝึกพัฒนาทกัษะทางกายภาพบ าบัด การสร้างสมัพันธภาพกบัผู้ป่วย การซักประวัติ การตรวจประเมินทาง

กายภาพบ าบัด การระบุและวิ เคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้นวิธีการรักษาผู้ ป่วย                            

ที่มีประสิทธิภาพ ฝึกทกัษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทกัษะการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย การ

เขียนรายงาน และน าเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ เรียนรู้ระบบการท างาน บทบาทงานกายภาพบ าบัด และ

บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

หมายเหต ุ รายวิชาคลินิกกายภาพบ าบัด 2 – 6 เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะ                

ในการปฏิบัติทางวิชาชีพโดยเป็นการฝึกทักษะในกลุ่มผู้ รับบริการที่มีความหลากหลายในด้านของวิถีชีวิต               

และระบบสขุภาพท้องถิ่นที่มีบริบทที่แตกต่างกนั 

 

        กลุ่มการบริหารจัดการและการวิจัยทางกายภาพบ าบดั 

กภ181      พื้นฐานระเบียบวิธวีิจัยและสถิติ          2(2-0-4) 

PTX181    Foundation of Research Methodology and Statistics 

        ระเบียบวิธีวิจัยและรูปแบบงานวิจัยที่พบบ่อยทางกายภาพบ าบัด สถิติพื้ นฐานส าหรับงานวิจัย การ

ประเมินคุณภาพงานวิจัยด้านการรักษาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 

 



22 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. 2563 

 

กภ281      การวิจัยทางกายภาพบ าบัด 1          2(1-2-3) 

PTX281    Physical Therapy Research I 

        จริยธรรมการวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย เทคโนโลยีและเคร่ืองมือวิจัยทางกายภาพบ าบัด การเขียน

และน าเสนอโครงร่างงานวิจัย 

กภ282      การวิจัยทางกายภาพบ าบัด 2          1(0-2-1) 

PTX282    Physical Therapy Research II 

        กระบวนการเกบ็ข้อมูล การปฏบิัติการเกบ็ข้อมูลวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์ วิจารณ์และสรุป ผลการวิจัย 

กภ283      จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง          1(1-0-2) 

PTX283    Physical Therapy Professional Ethics and Related Laws 

        จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัด พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด กฎหมาย

และสทิธต่ิางๆ ที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ 

กภ481      การสาธารณสขุและการบริหารจัดการ          1(1-0-2) 

PTX481    Public Health and Administration  

        ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย หลักการบริหารงานเบื้องต้น  การบริหารโครงการ การบริหารจัดการ

คลินิกกายภาพบ าบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ และการประสานระหว่างสหวิชาชีพ 

 

  


